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Узгіднено програму європейської 
конференції 

Бонн, г-г! Після довгих пе
реговорів представники 33 
європейських держав захід– 
нього та советського бльоку 
узгідннли програму запля– 
вованої Европейської конфе
ренції безпеки та співпраці, 
Яка формально пічнеться у 
Гельсінках 3 липня. Наміче
на програш включав обмін 
військовими обсерваторами 
Між НАТО та державами 
Варшавського пакту, а та
кож зобов'язує обидві сторо
ни — НАТО і держави Вар
шавського пакту повідомля
ти у випадку більших війсь
кових пересунень та засад– 

ннчих змін. На самому по
чатку конференції у Гель– 
сінках, в якій візьмуть у– 
часть міністри закордонних 
справ заінтересованих країн, 
будуть оформлені різні ко
місії, завдання яких буде 
опрацювати різні аспекти за
гальної конференції осінню 
цього року у Гельсіяках. За
гальна конференція мала б 
схвалити декларацію прин
ципів, на основі яких закін
чено б в Европі період „хо
лодної війни". Передбачена 
дискусія в таких трьох ді
лянках: безпеки, контактів 
і обміну людей, ідей та еко
номіки. 

Польща „спеціалізується" у виробництві 
машин для СССР 

Варшава, — Газета „Три
буна люду" опублікувала 
деякі дані про машинобудів– 
ннцтво в Польщі та про „по
зитивні" наслідки „спеціялі–. 
ааціГ', яку всім сателітним 
державам накинув СССР в 
системі Ради Европейської 
Взаємодопомоги. За даними 
газети, під сучасну пору на 
совстських будовах працює 
б тисяч екскаваторів та 2 ти
сячі самохідних кранів, на 

яких видніє марка польсь
ких заводів. „Спеціалізація" 
польської промисловости згі
дно з плянами Ради Еконо
мічної Взаємодопомоги має 
ще збільшитися два рази, 
коли мова про виробництво 
будівельних машнн (екска
ваторів та самохідних кра
нів). Газета додає, що, мов 
ляв, в заміну з СССР Поль 
ща дістає товарі, що їх у 
Польщі більше не виробля 
сться. 

Продуценти харчових продуктів 
заявляють, що існує загроза браку харчів 
'іВаш 
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центів 
Ряд проду– 

харчовнх продуктів 
заявили г що через встанов
лення 60-тидеяного „заморо
женая^' цін, ноже набгати 
брак харчових продуктів. Та
кі "фірми "як ; ЧЛженерал 

'фудс^– твердять, 'вдо–' вони не 
Шоі^ьЩфріїЖ^Ьввіх про
дуктів по такихцінах, як це 
вимагає „замороження", бо 
оригінальні продуценти-фар– 
мерн не підлягають цьому 
„замороженшо" і підносять 
ціни на сільськогосподарську 
сировину. Продуценти хар
чових продуктів вимагають, 
щоб Уряд поширив „заморо
ження'' цін також і на сиро
вину. Коли Уряд цього не 
зробить, твердять продуцен
ти, то вони будуть змушені 

зменшити доставу своїх про
дуктів до крамниць. В тако– 
:му '' випадку \ грозить брак 
харчових' продуктів ì  поши
рення і,'орнотофянку". Про
дуценти кажуть,' - van в дея 
ких випадках -ціни ' на сіль
ськогосподарську; сировину є 
набагато ВИЩІ НІЯК продуцен 
ти мбжуть ; жадати за свої 
гіродуктн. Але деякі гспеціл-
лісти ;віД харчовоїі Індустрії 
та організації, які представ
ляють споживачів, твердять, 
що продуценти харчових 
продуктів вживають шанта
жу, бо ніякої небезпеки бра
ку харчів немає та що проду
центи хочуть, щоб споживачі 
перебрали на себе тягар ви
щих цін на сільськогоспо
дарську сировину. 

Більшість членів „Американської 
'Медичної Асоціації" заявилася проти 

націоналізованої системи охорони 
здоров'я 

Ню Йорк. — Більш і с т ь 
американських лікарів яеза– 
доголені програмами феде
рального уряду в справі охо
рони здоров'я, а одна третя 
лікарів заявилася готовою 
бойкотувати націоналізова
ну систему охорони здоро
в'я, коли б Уряд таку систе
му встановив. Такі виснов
ки були проголошені реч
ником „Американської Ме
дичної Асоціяції", яка те
пер відбував свою річну кон
венцію в Ню Иорку. Д-р 
Карл А. Гофман, президент 
Асоціяції, сказав, що ці ви
сновки базовані на опиту
ванні, в якому взяло участь 
понад 100.000 лікарів. Три 
американські лікарі із кож
них 5-ох заявило, що вони 

не є задоволені з сум гро
шей, які їм платить Уряд в 
програмі ,,Меднкер". Більше 
ніж 35 відсотків запитаних 
лікарів заявили, що якби 
була встановлена націоналі
зована система охорони здо
ров'я, то вони б її бойкоту 
вали, або зовсім покинули 
практику медицини. Майже 
стільки лікарів сказали, що 
вони ще непевні, яка була б 
їх реакція на націоналіза
цію системи охорони здоро
в'я. Президент Асоціяції за 
явив, що всілякі пропозиції 
націоналізувати мед и ч н у 
опіку становлять загрозу 
для якості медичної опіки та 
що така націоналізо в а н а 
опіка потягла б за собою 
величезні кошти. 

У ВАШИНГТОНІ ЗАКІНЧИМСЯ ОДНА 
ВЕРШИННА КОНФЕРЕНЦІЯ, У ПАРИЖІ 

'ПОЧИНАЄТЬСЯ ДРУГА 
Сан Клементе, Каліфор

нія. — В неділю 24 червня 
закінчилися тут наради на 
вершинах між президентом 
Ніксоном та генеральним се
кретарем КПСС Л. Брежнє
вим. На закінчення нарад 
обидва лідери підписали кін
цевий комунікат, в якому ок
ремо підкреслено велике 
значення договору про ба
жання обох сторін не стосу– 
вати сили чи погрози сили у 
випадку конфлікту між ЗСА 
та СССР, а також не стосу– 
вати сили щодо інших дер
жав. За словами обох ліде
рів, договір, на основі якого 
усунено загрозу атомової 
війни, започатковує нову до
бу в історії людства, яке ма
тиме тепер змогу організу
вати своє життя у мирній ат
мосфері, без страху за зав– 
трішній день. Закінчуючи 
свій побут у захід ньому Біло
му Домі, Брежнєв виступив 
по телевізії з 47-хвилинною 
промовою до американсько
го народу, в якій дав огляд 
і оцінку щойно закінченої 
вершинної конференції та 
насвітлнв політику советсь
кого режиму. Від'їзд Бреж
нєва до Вашингтону 24 черв
ня мав неформальний харак
тер. Він ще зустрівся з трьо
ма астронавтами, які якраз 
закінчили успішно свій екс
периментальний політ на 
дослідній станції „Скайлеб" 
та був присутній на прий
нятті під відкритим небом, 
влаштованому в його честь з 
участю американського ми
стецького світу. Йк інфор
мують, дводенні розмови у 
Сан Клементе маля незвича
йно 'інтенсивний характер і 
стосувалися різних аспектів 
американсько - совстських 
стосунків. Багато часу^ і yea
r n зайняло підготування кін
цевого комунікату. Із Сан 
Клементе Брежнєв повернув
ся в асисті державного сек
ретаря В. Роджерса до Ва
шингтону, а звідси переїхав 
до Кемп Дейвід, де провів 
ніч. Згідно з пляном, Бреж
нєв мав виїхати з Вашинг
тону в понеділок 25 червня 
до Парижу, де він матиме 
чергову зустріч на верши
нах з французьким прези
дентом Ж. Помпіду. 

Ділово-примирливий 
тон промови 

Брежнєва 

„Ню Йорк Тайме", коментуючи відвідини 
Брежнєва, згадує про переслідування 

37 дівчат зголосилося на дитячий табір 
' на Союзі в ці 

Союзівка, Кергрнксон. Ми
нулої суботи, 23,-го червня, 
На цій оселі 'Українського 
Народного Союзу у полуд
невих година почався черго
вий дитячий табір для дів
чат, який триватиме до 14-го 
липня та до участи в якому 
зголосилося 37 дівчаток у ві
ці від 7 до. 11 років. Табір 
також у цьому році веде па
ні Євгенія Шкало, мавши до 
помочі бунчужну Марійку 

- Фесьо та сім, сестричок. При– 
; їхали на табір дівчатка з ві– 
г:. СІМОХ, СТеЙТІВ, ВІД НЮ Иорку 
-сдОьФДАВИДигта від Пенсиль– 
. і;веяй:ДОс|ллшой, Темою цьо– 
-ффщрря табору JO; „Манд

рівка по УкраІді,,,..корнсту-
-

ючись при цьому видаваним 
УНСоюзом дитячим журна
лом „Веселка". Після закін
чення табору для дівчат, 
14-го липня почнеться такий 
табір для хлопців. 

. 60 УЧАСНИКІВ 
ТЕНІСОВО ТАБОРУ 

НА СОЮЗІВЦІ 
Союзівка. В суботу. 23-го 

червня, тут почався одноти– 
жневий вишкільний тенісо– 
внй табір, до якого зголоси
лося кругло 60 хлопців і дів
чат у віці від 12 до IS років. 
Табір, що триватиме до 29-го 

Всі американські телеві
зійні станції передавали про
мову Брежнєва у вечірніх 
годинах 24 червня. Промова 
тривала 47 хлипин і в ній 
Брежнєв заторкнув широкий 
вахляр справ і проблем, зо
середжуючися, очевидно, на 
питанні американсько-совєт– 
ських взаємин. У якійсь мі
рі його промова щодо змісту 
і форми нагадувала подібну 
промову президента Ніксона 
на закінчення його побуту в 
СССР. Брежнєв дуже схваль
но висловлювався про нама
гання президента Ніксона 
завернути американську по
літику на нові рейки і покін
чити з періодом холодної 
війни. „З уваги на ситуацію 
не було легким завдання, — 
говорив Брежнєв, —заверну
ти із шляху взаємного недо
вір'я до відпруження, нор
малізації і взаємовигідної 
кооперації. Потрібно було 
відваги та передбачлнвостя, 
довгої кропіткої підготовчої 
праці." Брежнєв нагадав ро
ки війни з гітлерівською Ні
меччиною, понесені втрати у 
цій війні, підкреслюючи, що 
хоч рани війни вже загоїли
ся, то пам'ять про неї не 
вмерла. Багато уваги Бреж
нєв присвятив тому, щоб на– 
світлнти „досягнення" совет
ського режиму на відтинку 
утривалення миру у світі, а 
також на внутрішньому від
тинку в СССР. „Ми горді з 
того, що мк побудували но
ве суспільство — стабільне 
суспільство, Яке надійно роз 
вивається і яке гарантує для 

змогу зробити власністю всіх 
людей здобутки модерної ци
вілізації. Ми горді з того, 
що багато колись поневоле
них націй і народностей на–, 
шої країни стали справді рів
ними І ЩО ВОНИ Тепер у ТІСНО"; 
пов'язаній спільноті націй 
розвивають свою економіку 
та культуру". Не обійшлося: 
також і без того, щоб Бреж
нєв не розповів про „гранді
озні плянн на майбутнє", зо
крема щодо розвитку Сибі–' 
ру, мовляв, співпраця з, 
СССР може справді мати ви 
ГЛЯДИ І МОЖе ПрИНеСТИ ЧИ' 
малу матеріальну користь 
для ЗСА. Не -забув Брежнєв 
сказати про ,,совстську мир
ну програму", яку схвалив1 

XXIV з'їзд „нашої правля
чої партії. Комуністичної 
партії СССР". Він також вя– 
словив „жаль" з того приво
ду, що „не мав змоги", з у– 
ваги на ділові розмови, „зу
стрінутися з „американським 
населенням", відвідати аме
риканські міста, заводи, ха
ти. Брежнєв висловив надію, 
що це він зможе зробити, ко
ли приїде до ЗСА через два 
роки. 

Заклюгені договори 
V. 

Вершинна конференція лі^ 
дерів ЗСА та СССР принесла 
нову серію договорів між ци
ми двома державами. Не ра
хуючи спільного комуніка
ту, президент Ніксон та TL 
Брежнєв підписали дев'ята, 
договорів, які стосуються 
транспортації, сільського го; 
сподарства, океанографії, m v 
датків, культурного обміну, 
атомової зброї та енергії, віді 
вернений можливости атомом 
вої війни, торгівлі тасовсті– 
сько-америханськнх повітря
них ліній. Договір про трані– 
спортацію передбачає спіль
ні зусилля по лінії розв'яз
ки транспортаційних проб
лем, включаючи залізнич
ний транспорт, літуне ький, 
морський та автомобільний, 
будівництво мостів та при
станей. Договір про сільське 
господарство мас на меті за
безпечити належний рівень 
продукції сільськогосподар
ських товарів і передбачав 
співпрацю на відтинку сіль
ськогосподарських дослідів, 
виробництва, торговельного 
обміну. Договір на полі оке
анографії має започаткувати 
співпрацю над вивченням' 
океанічних вод та способів і 
метод використовування мор. 
ських багатств для добра 
всього людства. Договір про 
культурний обмін заторкує 
обмін мистецькими ансамб
лями, а також співпрацю в 
наукових дослідах,на відтин 
ку освіти, обміну літерату
рою та такими публікаціями, 
кя „Америка", американсь
ким журналом, призначе
ним для Советського Союзу, 
та „СССР", совєтськнм жур
налом, призначеним для 
ЗСА. Питання охорони гро 
мадян перед подвійним при 
бутковим оподаткуванням 
регулюватиме на майбутнє 
договір про подвійне оподат 
кування від прибутків. Цей 
договір стосується громадян 
СССР та ЗСА, які одержу
ють заробітню платню, чи 
мають прибутки у несвоїх 
державах. Договір про ато– 
мову зброю та енергію пе
редбачає приспішення пере
говорів щодо ограннчення 
атомового озброєння та за– 
початкуваяня співпраці що
до мирного використовуван
ня атомової енергії. Про від
вернення можливої атомової 
війни говорить декларація, в 
чкій ЗСА та СССР зобов'я
залися не стосувати війни, 
як засобу вирішування кон
флікту, а також зобов'язали
ся не стосувати збройної сп
ін у відношенні до інших 
держав. Договір про торго
вельні взаємини передбачав 
творення американсько-со– 
істської і торговельної пала/ 

українців 
НюПорк. — У недільному 

виданню „Ню Иорк Таймс”– 
у з 24 червня надруковано 
довший коментар амернкан– 
сько-советських домовле н ь 
під час відвідин советського 
партійного верховоди Бреж
нєва j його розмов з прези
дентом Ніксоном, при чому 
згадується „переслідування 
видатних кандидатів та емі
грантів між советськими жи
дами та переслідування ук
раїнців й інших самостійни
цько наставлених інтелекту
алів з-поміж совстських мен
шин". Газета насамперед ко

лення в продовжуванні со– 
ВСТСБКОЇ гегемонії над Сибі
ром напроти Китаю . ..” У 
коментарії в дальшому ска
зано: ,,В Совєтському Сою
зі останні зміни тону офіці– 
яльної пропаганди про цю 
країну (Америку) вистача
ли на те, щоб викликати 
турботи серед совстських 
консерватистів, чи бува Міс
тер Брежнєв не забув про 
„загрозу" американсько г о 
капіталізму. Але позитивно
му розвиткові треба проти
ставити факт, що контроля 
над внутрішніми совстськи– 

Українки візьмуть участь в Міжнародній 
Жіночій Конференції у Відні 

рнсно оцінює „поліпшення ми дисидентами тепер най– 
атмосфери совстсько-амерн– сильніша за всі роки, що 
канських відносин" та додає, переслідування видат н и х 
що навіть найгарячіші обо– І кандидатів на емігрантів 
ронці совстсько-амернкансь– між советськими жидами 
кого відпруження мусять бу
ти стурбовані синтетичним 
характером дбайливо інсце
нізованого показу публічних 
зв'язків минулого тижня. 
Містера Брежнєва дбайливо 
заслонювано від американ
ської публіки та від рнгорів 
конференції вільної преси. . . 
Містер Брежнєв та його ре
чники давали часті натяки, 
що піною продовжування ці– 
оі побажаної приязні віднос
но З'єднаних Стейтів с ба– 
га т о б ільйонові кредити в 
американських долярах, які 
зв'яжуть економію З'єдна
них Стейтів на цілі дальші 
десятиріччя із зворотом в ео– 
ветській нафті та інших по
стачань із Сибіру, даючи цій 
країні економічне зацікав– 

продовжуеться рівночасно із 
переслідуванням українців 
та інших самостійницько на
ставлених інтелектуалів з-по 
між совстських меншин 

У тому ж недільному ви
данні „Ню Иорк Танмс”-у 
у редакшійній його частині 
надруковано майже цілосто– 
рінкове оголошення відомої 
організації ,,Амнестія для 
дисидентів", в якому десят
ки підписаних під цим звер
ненням „американських ди
сидентів" вимагають амнес– 
тії для совстських дисиден
тів, між якими на першому 
місці ставиться українців, 
називаючи поіменно Чорно– 
вола, Дзюбу, Калинців, Мо– 
роза, Ш у х є в и ча, Стуся, 
Сверстюка, та Світлнчного. 

, М g 
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Ню Иорк, Н. И. У днях 
від 23-го червня до 3-го лип
ня ц. р. відбудеться у Відні. 
Австрія. 20-та трирічна кон
ференція Міжнародної Ради 
Жінок, в якій візьмуть у– 
часть делегації жіночих кра
йових рад з 65-ти різних де
ржав світу. В конференції 
візьме участь дві українки: 
п-і Стефанія Савчак, в скла
ді делегації Крайової Ради 

Жінок Канади, та п-і Марія 
Душник, заступниця голов
ного предсідника УНСоюзу 
та член Політичної Ради У– 
ККА, яка є в делегації Кра
йової Ради Жінок ЗСА та я– 
ка назначена панелісткою 
на сесії конференції. Пані М. 
Душник, яка виїхала до Від
ня в суботу 23-го червня Ц– 
р. увечорі, відвідає Швайца– 
рію. Німеччину, Францію, 
Бельгію та Англію. 

Українці взяли участь у з'їзді 
канадських письменників 

Вінніпег (СД). Тут у 
приміщеннях Манітобського 
університету відбувся в днях 
17-20-го червня річний з'їзд 
канадських п н с ьменників 
(Канадіян Авторе Ассосіс.н– 
шен) в присутності понад 
200 учасників із різних про
вінцій Канади. Господарем 

Щ 
з'їзду був Вінніпезькнй ВІД' 
діл асоціяції, який очолює 
українець В. Палюк. В'річ
них сесіях і нарадах взяли 
участь з українців Ольга 
Войценко, Мира Лазечкіь 
Гаас, Е. Остапович - ПІЧ– 
форд, Надя Костншин, проф. 
Яр. Рудницький С. Репа б 
інші. 

ТУСМ влаштовує семінар в УвУ 
Чикаго. — 3 нагоди 40- муть 30-го липня Ц.р. із Ню 

ііття штучного голоду в Ук– ` Иорку та повернуться до Ню 
раїні Світова Управа Това– Иорку 20-го серпня П,р." Крім 
риства Української Студію– і однотижневого побуту в 

Спеціальні радіопередачі „Смолоскип '-у 
в зв'язку з приїздом Брежнєва 

Вашингтон (УІС „Смоло
скип"). - У зв'язку з приїз
дом Л. Брежнєва, ген. секре
таря комуністичної партії 
СССР до Америки, у Ва
шингтоні проведено ряд про
тестів в оборою ув'язнених 
діячів в Україні й інших на
ціональностей в СССР. Од
ним з виявів таких акцій бу
ло 15 однохвнлинннх радіо
передач через американську 
радіостанцію В Г Ф С-ФМ у 
Вашингтоні, яку зорганізу
вав з рамені Української Ін
формаційної Служби ..Смо
лоскип" її віцепрезидент для 
зовнішних справ, д-р Андрій 
Зварун. 

Ціллю цих радіопередач в 
днях 20-24 червня 1973 р. 
було не лише запротестува
ти проти переслідувань в У– 
країні, але н вказати на ре
пресії українців, поруч з жи
дами і здушенням свободи в 
Чехо-Словаччнні та дійти до 
масового амернканс ь к о г о 
слухача молодого віку — 
студентів і молодих професі
оналістів, які г. постійними 
слухачами цієї радіостанції 
в. столиці ЗСА. В радіопере
дачі „Смолоскипу", яка пов
торялася п'ятнадцять разів, 
було сказано: ,ДЗкоротці У– 
ряд ЗСА рішить чи дати Со
вєтському Союзові статус 
найбільш ^привілейованої 

держави в торгівлі. Приза– 
думайтесь над такими спра
вами; а часі панування Бре
жнєва, ,брротьба Чехо-Сло– 
ваччини за лібералізацію 
була здушена танками. Те
пер жидів держать, як в'яз
нів, а сотні украї н с ь к н х 
мнетців, письменників і вче
них кидають в тюрми лише 
за те,, що вони домагають
ся своїх громадян с ь к и х 
прав, гарантованих совстсь– 
кою конституцією. В концен
траційних таборах або пси
хіатричних заведеннях зна
ходяться Юрій НІ у х евич, 
письменники — Мороз, Дзю– 
ба, Чорновіл і Калинці, вче
ні — Строката, Плющ, Глу– 
зман. Уряд, який так пово
диться зі своїми громадя
нами не сміс бути нашою 
найбільш упрнвілейоваиою 
державою. Коли ми не толе
рували Гітлера, то чому ми 
толеруємо Брежнєва? - Про
грама спонзорована „Смо
лоскипом" — Українсько ю 
Інформаційною Слу ж б о ю 
(адреса). 

Придержуючись політики 
..співіснування", деякі ва– 
ваішшґтонські радіостанції 
відмовилися прийняти текст 
такої радіопередачі. Пого
дилися прийняти радіостан
ція ВГФС-ФМ, яка мусіла 
Його зголосити Федеральній 
Комісії Комунікації. 

ючої Молоді ім. М. Міхнов– 
ського. мавши на увазі об– 
лнаномлення свого членства 
та загально українського 
ґгудентства із обставинами 
та політикою тодішнього у– 
ряду СССР, влаштовує семі
нар, присвячений студіям 
цих трагічних часів для ук
раїнського народу. Семінар 
відбуватиметься від 8-го до 
14-го серпня ц.р. на Укра
їнському Вільному Універси
теті в Мюнхені. Для умож
ливлення участи поважного 
числа українських студентів, 
Світова Управа влаштовує 
прогульну до Езропн. Учас
ники прогульки відлітати– 

Мюнхені, учасники відвіда
ють міста: Люксембург, Пвг 
риж, Монако, ФльоренціЮ, 
Женеву. Рим, Венецію, Інс– 
брук, Цюріх та ГайдельбЙ^Р: 
Кошт прогульки 598.00 дол. 
Ціна включає кошт літака, 
семінару, харчування та ніч– 
лігу. Зацікавлені студенти 
можуть зголошуватись, ве 
пізніше як 15-го липня ц. р . 
із завдатком в сумі 1Q0.00 
дол„ на адреси:. Mr. Pawlo 
Olekeiuk, 2316 W. J O ^ H З І , 
Chicago. ГД1. 60822, або; Uk
rainian Student Org,, Natio
nal Executive Board, tmfhb 
Box 1228, Milwaukee, 
53201. Wfc 

Німецькі держави будуть прийняті 
в члени ОН 

Об'єднані Нації, Ню Иорк. 
— Комісія Ради Безпеки ОН 
для справ приймання нових 
членів одноголосно рекомен
дувала прийняти до Об'єдна
них Націй Федеральну Рес
публіку Німеччини та Німе 

ліку. Формальне прийняття в 
члени ОН обох німецьких 
держав наступить в часі че
ргової сесії Генеральної А– 
самблеї ОН, яка згідно з 
статутом ОН мас зарезерво
ване право приймати в чле
ни ОН на рекомендацію Ра– 

цьку Демократичну Респуб– І ди Безпеки. 

'В СССР засуджено на кару смерти 
німецького громадянина 

Мюнхен. - Німецька га–, країні воєнних злочинів, 
зета „Зюддентше Цаіітунґ" ЗІ Згідно з шформаціями німе– 
17 червня принесла повідом, і цькнх урядових чинників, 
лення про те, що совстський Дінкель народився в Харко 

червня, ведуть Юрій Савчак 
і Зенон Снилик, асистентом воіхіінашрх громадян ооці 
є Роман РакочнІ йод. .– ` ` - яльну справедливість, та дає 

і 

окружний суд в Олександрі
йську Луганської області! 
засудив на кару смерти ні
мецького громадянина А– 
лександра Дінкеля. обвину
ваченого у поповненні на У– 

сця на бюрові приміщення 
Договір про поширення па
сажирського летунського об
слуговування передбачає 
відкриття додаткових летун– 
ських ліній між ЗСА та 
СССР, що їх мають забезпе
чити з одного боку совстсь– 
кий Аерофлот, а з другого 
— американська летунська 
компанія Пай Амерікет Чи 
.і що уточнено на відтинку 
голосної проблеми вільної громадянином і тому німець– ги,а також прнділення для 

: оптоваяьннх' . компаній і ( т а іміграції з CCGP, ніяких ін– 
оредамаішщішшр^іИио;о".м^-Дф^ГЖ'?^ жеиауо. t х гздзо,п - а 

ві і жив в СССР до другої 
світової війни, а з відступом 
німецьких військ переїхав 
до Німеччини, де прийняв 
німецьке громадянство. Д о 
СССР поїхав у відвідини і 
там його арештовано та за
суджено. Разом з ним засу
джено на кару смерти місце
вого жителя — советського 
громадянина, про якого газе
та не подала ніяких ближ
чих даних. Речник німецько
го міністерства закордонних 
справ заявив, що в гру вхо
дять справи т. зв. подвійного 
громадянства, але коли йде
ться про німецьку сторону, 
то для неї важний є факт, 
що Дінкель був німецьким 

Делегації НІЮС відвідали Бельгію 
та Єгипет 

Москва. - ТАСС опублі–, між державами з різними 
кував повідомлення про те.' СОЦІАЛЬНИМИ системами. У 
що в днях з 12 по 19 червня j тому самому часі інша деле– 
Бвльпю відвідала делегація ` гація КПСС побувала в С– 
КПСС, яка була там гостем' гнпті. Цю делегацію очолю– 
Бельгійської Соціяліетнчно. вав член ЦК КПСС, перший 
Партії. Відвідини відбулися секретар Азербайджана Г. 
в рамках „продовжування А. Алієв. Делегація позна– 
контактів, початих в листо– помилася, як інформує ТА– 
паді минулого року в час пе– СС. з життям єгипетського 
ребування в СССР делегації народу та з діяльністю А– 
БСП ". У заключному кому–, рабського СОЦІАЛІСТИЧНОГО 
нікаті від імени делегації К– j Союзу, на запрошення якого 
НСС та Бельгійської Соція– відбулися ці відвідини. Т од– 
лістичної Партії висловлено ! ні і другі відвідини проходи– 
готовість підтримувати по– j ли під кутом пропаганди 
літику миру та співпраці ..мирного співіснування".' 

В Нюарку помер св. п. о. д-р Володимир 
Нлоднии,ький 

кий уряд інторвеніював в 
-МОСКВІ. З. іі.Г.̂ НЙЙПП: VHti 

В останнії! хвилині, як це 
число ..Свободи" мало дру
куватись на пресі, з Нюарку 
наспіла вістка, що там в су
боту, 23-го червня, помер на 
83-му ропі життя св. п. о. д-р 
Володимир Клодницький, па– 
рох українських православ
них церков в Гемптоні, Ба– 
йоні і Нюарку, колишній ма
йор Української Галицької 
Армії та активний учасник 
Українських Визвольних 
Змагань. Панахиди в понеді
лок і вівторок, 25 і 26-го чер
вня о год. 8-ій вечора у по
хоронному заведенні Литви
на в Ірвінгтоні, похорон у 
четвер, 28-го червня, о гол. 
9-ій рано з церкви Усггіннл 
Пресв. Богородиці в Норт 

Гемптоні у Иенспльвенії на 
місцевий український право
славний цвинтар. 

ІРАКСЬКА ДЕЛЕГАЦІЯ 
В СССР 

Москва. — 19-го червня 
сюди прибула на запрошен
ня ЦК КПСС делегація про
відних діячів Партії Арабсь
кого СОЦІАЛІСТИЧНОГО Відро
дження (БААС) Іраку під 
проводом члена Центрально
го комітету БАСС, полк. А. 
К. аль-Джанабі, який є ке
рівником управління політи
чного виховання іракської 
армії. Завданням делегації є, 
як інформує ТАСС, „зазна
йомитися з досвідом партій
но-політичної роботи і' Со– 
ветськін армії". 
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Російська логіка 
Протестаційне оголошення в газеті „Ню Иорк Тайме" 

з 22 червня, яку видала „Асоціація за свободу Росії" у 
співпраці 3 деякими іншими російськими організаціями, 
критикуючи запрошення до ЗСА Л. Брежнєва, мас свос 
значення як один з голосів .остороги проти підступної по
літики совстського тоталітарного режиму. Справедливою 
в цім оголошенні є характеристика совстського режиму і 
його політики, спрямованої на ліквідацію поодиноких на
родів в СССР. Можна погодитися також з твердженням, 
т о ..СССР - це не Росія", якщо -прийняти до уваги етно
графічну іюсійську територію, яка, очевидно, не покрива
ється з територією СССР, в кордонах якого є ще десятки 
не-російськнх народів. 

На жаль, на цьому кінчиться правильність російських 
заяв і тверджень. Говорячи про те. що „СССР — це не 
Росія", автори оголошення одночасно інформують про 
.250 мільйонів росіян" і про те, що аж „80,000,000 росіян" 

загинуло у висліді терористичної політики совстського ре
жиму. Тут уже щось не в порядку з російською логікою. 
Звідки вони взяли аж 250 мільйонів росіян і 80 мільйонів 
російських жерта совстського режиму? Навіть найбільш 
натягненими даними совстського Статистичного Управлін
ня в СССР на 242 млн. мешканців є всього 129 млн. росіян, 
тобто до 250 млн. ще бракує 120 млн. Така мова статис
тичних даних, про які можна дізнатися з будь - якого де
мографічного довідника. Так само безпідставно говорити 
про загибель 80 млн. росіян за час існування совстського 
режиму. 

Каже відома українська приповідка: ..брехнею світ 
перейдеш, але додому не вернешся!" Цю приповідку тре
ба застосувати до тверджень у згаданім російськім оголо
шенні. Очевидно, ми цілком свідомі інтенцій авторів, які. 
і далі заступаючи російські імперські позиції, мріють про 
реставрацію російської імперії на всіх просторах СССР 
тільки з іншим режимом. Але з прикрістю треба стверди
ти, що у порівнянні з ними навіть совєтськнй режим, при
наймні на папері, щедріший, бо бодай формально приз
нає існування в СССР, крім Російської Федерації, націо
нальні республіки і говорить, що є тільки 129 млн. росіян 
в СССР,. не зачисляючи до них всіх не-російськнх народів. 

Подвиг у космосі 
У п'ятницю 22-го червня перша залога космічної ла

бораторії ,,Скайлео" осіла на водах Тихого океану. Самий 
факт щасливого осіду не був би таким важливим — аме
риканці вже звикли до щасливих поворотів своїх косміч
них корабліз якби не те, іію астронавти зі „Скайлебу" 
довершили поднвугіднпх подвигів. 

Відразу після запущення „Скайлебу" в космос 14-го 
травня виник ряд проблем, зв'язаних із перегріванням 
лабораторії та браком електричної енергії. Ціла місія 
„Скайлебу" стала під великою загрозою. Не було певностн, 
чи три залоги зможуть виконати запляновані експеримен
ти і чи взагалі зможуть перебувати на „Скайлебі" довший 
проміжок часу. Всі ці питання розв'язала перша залога 
„Скайлебу". яка вилетіла в космос 25-го травня. Астро– 
`Hairm Чарлз Котград мол., Джозеф П. Кервїн і Пол Дж. 

J Всйц накрили космічну лабораторію ,,парасолею", розв'я
завши цим до великої міри проблему з перегріванням. Ко
ли на ..Скайлебі" виник ще більший брак електричної 
енергії, то, „вийшовши в космос", астронавти розкрили уш– 

. коджене ,.соняшне крило", яке почало нормально пере– 
I творюватн соняшні промені на електричну енергію. Аст– 
| ронавти також направили кілька батерій, які не функціо– 
і нували правильно. Ці всі направи зроблено в умовах ве

ликої небезпеки. 
Але признання астронавтам належиться не тільки за 

це. Вони перевели також ряд важливих експериментів, які 
можуть допомогти у розв'язці деяких проблем на Землі 
та в космосі. Наприклад, з допомогою телескопів робили 
знімки з поверхні земної кулі, з яких можна буде вивча
ти стан лісіа, занечищення повітря та води, виявляти мі
неральні поклади тощо. Вони прнзезли з собою фільми, 
з яких можна буде вивчити поверхню Сонця і деякі зоряні 
констеляції. Перебуваючи на „Скайлебі", астронавти пе
реводили на собі різні медичні експерименти, висліди яких 
допоможуть лікарям краще зрозуміти функціонування 
людського організму. 

Крім того, перша залога встановила новий рекорд пе
ребування в космосі і своєю працею та відвагою уможли
вила полети в космос двох наступних залог, які мають 
пробути там по 56 днів. 

Астронавти Конрад, Кеовін і Вейц вповні заслугову
юсь на ґратуляції, які їм 17-го червня передав телефоном 
президент Р. Ніксон, заявляючи, що вони доказали, що 
при всій скомплікованій апаратурі і техніці людський 
чинник і винахідливість таки найважлнвші. 

XL Феденко 

ПОРАДИ 
ТИРАНАМ-ДЕСПОТАМ 

Мюнхен. — „Бездна безд
ну призиває", — писав філо
соф Сковорода. „Крайності 
збігаються", — кажуть 
французи. Ці слова пройш
ли мені на думку при читан
ні споминів російського мо
нархіста українського роду 
Василя Шульгина. 

Віталій Шульгин, профе
сор Київського університету ,– 
був тільки формальніїм ба
тьком Василя Шульгина: 
дійсним його батьком був 
професор Київського універ
ситету Дмитро Пнхяо, вида
вець і редактор щоденника 
„Кіевлянин", ворожого ук
раїнському народові. Перед 
своєю смертю в 1912 Пнхно 
виробив проект закону для 
дальшого гноблення україн
ського слова в царській ім
перії: Пихно , був членом 
Державної Ради („Государс– 
твенньїй Совет"), горішньої 
палати безсилого російсько
го парляменту в Петербурзі. 
Той царський „совст" був 
тільки декорацією для само
державного режиму, як і те
перішні „совсти" замаскову
ють диктатуру в а т а жків 
компартії. 

Після смертн свого батька 
Пихни Василь Ш у л ь гин 
став редактором „Кіевляни– 
на", в якому далі цькував 
українське національне від
родження. Як член Держав
ної Думи, безправного пар
ляменту Росії, Шульгин, ра
зом з іншими „тоже - мало
росами", послами від Укра
їни, виступав проти введен
ня української мови в шко
лах і нападав на „українсь
кий сепаратизм". 

У 1918 р. Шульгин був з 
двома синами своїми в ро
сійському „білому русі" на 
Дону і на Кубані, а у вере
сні 1919 p., коли Київ на ко
роткий час захопило було 
військо Денікіна, Шульгин 
відновив тут газету „Кіевля
нин". Він ганьбив уряд Ук
раїнської Народної Республі
ки, зокрема ж Симона Пет
люру, якого називав „бала
мутом": мовляв, борці за у– 
країнську державність „ба
ламутять" людність „Мало
росії", що була, є і буде вір
ною підпорою єдиної неділи
мої Росії... 

Ще другого „ворога Ро
сії" атакував Шульгин у 
своїй газеті: жидів. І коли 
милі його серцю чорносотен
ні білогвардійці чинили по
громи жидам у Києві, то 
Шульгин не засудив цього, 
а хвалив погроми в своїй 
статті ,,Пьітка страхом" (ка
тування страхом) і в інших 
подібних. 

За Другої світової війни 
Шульгин жив у Югославії, 
і там у 1945 р. його застала 
совстська поліція. Шульги
на перевезли на Московщи
ну. Його не карали за мо
нархічні погляди, і він до 
своєї смерти в 1963 році мав 
від уряду пенсію, пробуваю– 
чн в місті Владимирі над 
К л я з ь м ою. Мало того, 
Шульгинові дозволено писа
ти спомини, і вони були на
друковані в журналі „Исто– 
рия СССР" та окремою кни
жкою під заголовком „Го– 
дьі". Московська комуністи

чна пропаганда прославляє 
царський режим, який ство
рив основу для перемоги 
большевизму в Росії, а курс 
антисемітизму вождів КПСС 
зблизив їх з давнім ненавис
ником жндівства — В. 
Шульгиним та іншими по
дібними. 

Писання Шульгина уваж
но читають ідеологи і вико
навці політики совстської 
імперії в Кремлі, бо їм 
Шульгин ВІДОМИЙ здавна. 
Ще 1927 р. Шульгин їздив 
до Києва, Москви і Петер
бургу. То була дуже успіш
на містифікація: агенти Г– 
ПУ представилися Шульги
нові в Парижі як. діячі „мо– 
нархічного руху" в СССР і 
хотіли показати Шульгино
ві силу і впливи тих „монар
хічних організацій". В Киє
ві, в Москві й Петербурзі 
Шульгинові влаштовано зу
стрічі з „монархістами", які 
були в дійсності агентами 
ҐПУ... Захоплений „силою 
монархічного руху" в СССР, 
Шульгин з допомогою своїх 
приятелів — „м о нархістів" 
(агентів ҐПУ) вернувся в 
Париж і там видав книжку 
про свою подорож в країну 
совстів: „Три столнцм". Не
забаром відомий детектив В. 
Бурцев розкрив цю дивови
жну провокацію ҐПУ, і 
Шульгин на деякий час за
мовк після такого скандалу. 

Однак, він не змінив своїх 
поглядів на державну вла
ду: ця влада мусить бути 
тверда, безоглядна, готова 
задушити кров'ю і залізом 
кожний протест, кожну спро
бу скинути деспотичний ре
жим. Тому Шульгин винува
тив царську владу не за ЇЇ 
криваві діла, за гноблення 
народних мас і політичної 
свободи, а за безпорадність, 
за невміння задушити рух 
до свободи рішучо й безо
глядно. 

В книзі „Дня", що була 
надрукована в столиці Юго
славії — Београді, 1925 p., 
Шульгин описав, як завали
лася самодержавна влада в 
Росії на початку березня 
1917 року. На думку Шуліь– 
гина, царський режим мо
гла врятувати тільки гвар
дія, вірна цьому режимові. 
Але ту гвардію треба було 
створити не на основі мобі
лізації, а1 з добровільців, з 
людей перевірених політич
но і платити їм добрі гроші 
за службу: 

„І при тому — не можна 
посилати гвардію на війну... 
Воювати з зовнішнім воро
гом можна до останнього 
солдата армії і до першого 
солдата гвардії. Гвардія по
винна бути на випадок про
граної війни, бо вона забез
печить дисципліну в демора
лізованій армії і примусить 
до послуху збунтовану люд
ність. Тому гвардію треба 
берегти для єдиної і почес
ної повинності! — боротися 
з революцією" (ст. 218-219). 

Само собою, ця мудрість 
В. Шульгина не нова. В рі
зних країнах і в різних епо
хах деспоти - тирани держа
лн при собі „тілесну охоро
ну", яка мала забезпечити 

(Закінгення на тор. 3-ій) 

В. Ґут - Кульчіщький 

ПРО НАРОДЖЕННЯ ЗАГАДКИ 
У світовій історії є багато 

мілітарних ситуацій, для я– 
ких найбільш підхожа назва 
мілітарно - політичні загад
ки. Р. Рахманний у своєму 
цікавому есеї, надруковано
му недавно в „Свободі", зга
дує дві такі ситуації: перша 
з повстання Спартака, а дру
га з повстання Хмельниць
кого. Ішов Спартак від пере
моги до перемоги аж поки, 
як твердять історики, не зро
бив .фатального рішення: за
мість іти далі на Рим, повер
нув назад на південь. І тут 
загадка: а що, якби він пі
шов таки на Рим ? Наскільки 
його рішення заважило на 
розвитку ` світових подій? 
Хмельницький також здобу
вав одну перемогу за дру
гою, аж поки у "рішальНИЙ" 
момент не зробив подібної 
помилки: замість іти далі на 
Варшаву, повернувся до Ки
єва. Тут знову загадка: .а 
шо було б, якби він таки пі
шов на Варшаву? Чи такий 
крок не змінив би дальшого 
ходу подій принаймні на 
Сході Европи? 

Або ще приклад з Мазе
пою і Карлом ХП. Кажуть 
в історії, що Мазепа радив 
Карлові XII йти на північ. 
Карло ХП не послухав його, 
пішов на Україну і тим при
мусив Мазепу злучитися з 
ним передчасно, непригото– 
ваним. А що було б, якби 
Карло ХП послухав Мазепу І 
Чи тоді союзники не омину
ли б поразки під Полтавою? 

Уся пікантність отаких за
гадок в тому, що на них то
чних відповідей нема і ніко
ли не буде; можуть бути 
тільки більше чи менше 
правдоподібні припущення. 

І от недавно на наших, 
так би мовити, очах якраз 
отака загадка народилася. 
До історії вона ще не нале
жить, бо її не припорошив 
ще достатньо порох багатьох 
літ, та й наїжена вона ще ба
гатьма питаннями, що з них 
деякі 3 роками повідпадають, 
зате близькість незмірно за
гострює всі оті специфічні 
прикмети загадковості! блис
ками актуальності!. 

Таюппршй 1969 рік 

Як вимагає того традиція, 
20 січня 1969 р. відбулася 
з відповідними парадами 
інавгурація през. Ніксона і 
в традиційній інавгурацій
ній промові він урочисто 
проголосив, що здає до ар
хіву конфронтацію, а на 
фронтову лінію висуває пе
реговори. 

На другому ж кінці земної 
кулі, немов для рівноваги, 
конфронтація висунулася на 
чоло. У березні появилися в 
світовій пресі повідомлення 
про перестрілки між прикор
донними військами Москви і 
Пекіну на снігами вкритій 
кризі ріки Уссурі, а пізніше 
почали кружляти чутки, що 
Москва збирається почати 
превентивну війну, щоб зни
щити атомові споруди Ки
таю. 

Тепер довідуємося, що не 
допустив до тієї -війни през. 
Ніксон. 

Нам відомі дві. хоч факти
чно дуже подібні, версії про 
той важливий крок през. Ні

ксона. Одна версія Джозефа 
Олсопа у першій частині йо
го статті „Думки з Китаю" 
(„Ню Иорк Тайме Магазин" 
з 11 березня ц. p.), а друга 
Джека Аядерсдна (то мусить 
бути якийсь' інший Джек 
Андерсон, а не Джек Андер– 
сон, відомий синдикований 
колюмніст, спадкоємець і і 
вдалий наслідник Дрю Пір– 
сона) у його статті ;,Чи мо
же Ніксон не допустити до 
совстсько - китайської вій
ни?" (англомовне видання 
щоденника „Америка" з 7 
червня ц. р.)– 

Версія Джозефа Олсопа. 
— „Неформально, тихо, не
помильно, але так, щоб мож
на було зараз гнівно запе
речити, совсти шукали мов
чазної—американської—під
тримки для своєї превентив
ної атаки на Китай, призна
ченої на знищення китайсь
кої нуклеарної програми по
ки вона виросте завелика. 
На першій стадії був то під
хід мілітарного аташе до мі
літарних аташе в кількох 
столицях... Підхід носив ні
би характер внпадковости: 
— „Чи не була б то добра 
ідея і т. д.", але особи і ча
стота підходів ясно вказува
ли на те, що вони повинні 
були бути трактовані у Ва
шингтоні серйозно. За ними 
пішли розвідування на ви
щому рівні... завданням яких 
було дати Президентові на
году відповісти... І є відомос
ті з достовірних джерел, що 
Президент використав ту на
году і передав гостро і гнів
но негативну відповідь (ст. 
31). Совсти майже осягнули 
ступінь остаточного рішення 
в 1969 p., але гнівне непо
годження през. Ніксона бу
ло достатнє, щоб примусити 
їх відступити (ст. 100)". 

Версія Джека Андерсона. 
—- „На початку 1969 р. ро
сійські дипломати почали 
кидати натяки в часі різних 
дипломатичних прийнять і 
ставити гіпотетичні питання 
американським аташе' :йро 
превентивну атаку на ки
тайські нуклеарні споруди... 
Пізніше совстські розвіду
вання почали сягати вищо
го дипломатичного ступеня. 
„Чи не було б то ліпше для 
світу - кидав обережну'зав– 
вагу советський дипломат — 
якщо б Китай не став а̂то– 
мовою потугою?" АбЧусовет
ський маршал сугерував 
своєму американському 'Від
повідникові: — .^Президент 
Ніксон — реаліст. Він-На
певно розумів би потребу 
знищення китайських ато– 
мових баз". През. Ніксон 
зрозумів, про що йшлося: чи 
ЗСА приглядалися б спокій
но превентивній атаці Со
встського Союзу на Китай. 
Він переслав відповідь тим 
самим неофіційним шляхом: 
ЗСА не толерували б мілі
тарної атаки проти Китаю". 

Дивини збіг обставин 

Якраз у тому ж 1969 р. 
були написані дві книжки, 
які говорять про можливості 
російсько - китайської війни: 
„Війна між Росією і Кита
єм" відомого советолога Г. 
Солсбері та „Чи доживе СР– 

(Закінгєння на crop. 8-ій) 

Н К. Крупський 

ВІРШ ШЕВЧЕНКА В ГАЗЕТІ 
,ГЕРАЛЬДО ДЕ ЕСПЕРАНТО" 

м х х п х г н 

І 

Від декількох років мені 
було відомо, що мій знайо
мий жид с ентузіястом шту
чної мови есперанто; ЦІЄЮ 
мовою він одержує газету 
„Геральдо де Ес п є р анто" 
(Вісник ссперантм і а при
нагідних розмовах короткої 
інформує мене про зміст ці
єї публікації. Однак, недав
но мене немало здивувало, 
коли мій знайомий запитав І 
мене про те, хто був Шев– j 
ченко, а після моєї відпові
ді обіцяв показати минуло
річне жовтневе число „Ге
ральдо де Есперанто", в яко– j 
му, сказав він, вміщено вірш 
Тараса Шевченка. 

Наступного дня мій знайо
мий не тільки забрав зі со
бою названу вище газету, 
але по дорозі до праці, на 
скору руку, ще й переклав 
той вірш Шевченка на поль
ську мову, яку знає прекра– 
Wo', бо перед війною закін

чив у корінній Польщі поль
ську гімназію. З Польщі вда
лось йому дістатись до Па
лестини, де пережив він час 
Другої світової війни, а піс
ля війни закінчив в Ізраїлі 
університетські студії і з рі
днею переїхав до ЗСА. В то
му перекладі я легко пізнав 
трнстрофовнй вірш Шевчен
ка, написаний в Кос-Аралі: 

І широкую долину, 
І високую могилу, 
І вечірнюю годину. 
І що снилось, говорилось -

Не забуду я. 

Тп що з того? Не побрались, 
Розійшлися мов не знались. 
А тнмчасом дорогії 
Літа тії молодії 

Марне пронеслись. 

Помарніли ми обос.: 
Я в неволі, ти - вдовою; 
Не живем, а тільки ходим 
Та згадуєм тії годи, 

Як жили колись. 

А тепер подамо цей вірш 

Шевченка, надрукова к и й 
мовою есперанто: 

Taras sevCenko 
(1814 - 1861) 

Kaj сі verde-vastan, 
„ Kaj сі tombon alte-solan. 
`' Kaj ci horon vesper-lastan 

Kaj a song'-interparolon 
Ne forgesos mi. 

Sed por kio? Ne edzigis, 
Kiel fremdaj. ni di.sigis. 
Tiutempe niaj karaj, 
Tiaj jnnaj —- junnj jaroj 

Prelerpaslx for. 

Igis oldaj ni finfinc: 
Mi — ekzile, vi —. vidvine, 
Ni ne vivas, inter faroj 
Rcmemoras nnr pri jaroj, 

Kiam vlvis ni. 

El la ukrajna: 
Aleksandr Logvin 

Хоч як мій знайомий за
охочує мене вивчати еспе
ранто і запевняє, що я ус
пішно опаиую цю мову, не 
маю я часу на її вивчання. 

При цій нагоді варто зга
дати й те, що гаслова Енци
клопедія Українознавства 
між іншим подас, що в цар
ській Росії українці діяли в 
організаціях есперантистів, 
побудованих на територіаль
ному принципі, і що україн
ський есперантист В. Дев'ят
ки? переклав на есперанто 

Шевченкову . .Катерину" , 
але в часи терору 1930-их 
років есперантський рух в 
цілому СССР був зліквідо
ваний. 

Читаючи гасло про еспе
ранто В' Українській Радян
ській Енциклопедії, бачимо, 
що дух того терору ще тя
жить в усіх ділянках духо
вого життя совстської ЛЮДИ
НИ. Гасло в УРЕ під „Еспе– І 
ранто" коротке (всього 28 і 
рядки), сухе і не заохочуй! 
до вивчення цісї штучної) 
міжнародної мови. Немас в 
ньому найменшої згад к и 
про шлях розвитку есперан
то в Україні, про його піо
нерів, публікації і т. п., а як 
літературу подано т і л ь ки 
підручник самого винахідни
ка есперанто Л. Л. Заменго– 
фа „Основьі международно– 
го язьїка зсперанто" з 19-
11 р. і „Международньїй 
вспомагательньїй язьік аспе– 
ранто" — Н. Д. Андресва, 
1957 р. 

Ось так виглядає біль
шість гасел в УРЕ, які від
носяться до загальнокуль
турних ділянок. Люди в Ук
раїні, які хочуть про щось 
із тих ділянок довідатись, 
силою факту змушені послу
говуватись „Вольшою Совет– 
ской онциклопедией", тоб

то російською, бо кожен 
культурний читач бачить, 
що гасла УРЕ одні вже пе– 
рестаріли, другі - чисто про– 
пагалдивні, а інші, як, на
приклад, про есперанто, не
договорені, зовсім оминені 
або немилосердно спотворе
ні. 

Повертаючись до г а с л а 
„Есперанто" в Енциклопедії 
Українознавства, варто від
мітити, що в ньому сказано 
дещо з історії українських 
есперантистів в Галичині: в 
1904 р. вийшов перший ук
раїнський підручник еспе
ранто Юркова, а в 1912 р. 
з нагоди чергового міжнаро
дного конгресу есперантис
тів у Кракові появилася бро
шурка „Українці і VIII Між
народний Конгрес Есперан
тистів" — Л. Денисюка, 

У 1913 р. в Коломиї поча
ла виходити українська ес
перантська газета „Зоря Ук
раїни" (Ukraina Stelo), по
ява якої припинилася з ви
бухом світової війни, але в 
1922 р. відновлено її віщан
ня, що проіснувало до 1930-"' 
их років. В той час появив
ся також український еспе
рантський підручник Е. О. 
Кузьми та український ес
перантський словник І. Вер– 

'оицькогО. Шд час видання 

СОЮЗІВКА В ЮВІЛЕЙНОМУ РОЦІ ^ 
(Розмова з управителем оселі УНСоюзу Волфдатром 

Квасом) 
ток починається 23,-го червня 
і триватиме до і4гГО липня, 
табір для хлопців починаєть
ся 15-го липня і триватиме 
до 5-го серпня. 43 5-го до 
29-го серпня відбуваються в 

Енциклопедії Українознавс
тва (2-го тому в роках 19-
55-37) активними в міжнаро
дному есперантському русі з 
українців в Північній Аме
риці були М. Михайлів та 
О. Третяк („Е. У. т. 2, стор. 
642-43). 

Треба згадати й те, що в 
днях від 28-го липня до 5-го 
серпня м. р. в Портленді у 
стейті Ореган відбувся 57-ий 
Всесвітній Конгрес Есперан
тистів, в якому взяло участь 
близько тисячі учасників з 
40 країн світу. На думку 
одного з учасників, що пи
ше про той конгрес на сто– 
р і н к а х польської газети, 
причиною малого числа у– 
часннків була віддаленість 
місця конгресу від європей
ських країн. В конгресі не 
взяли участи есперантисти 
Совстського Союзу. 

Цікаво, чи взяв у ньому 
участь хтось з українських 
есперантистів у вільному сві
ті? 

Напевно українці з віль
ної, незалежної України бра
ли б активну участь у світо
вих конгресах есперантистів, 
і присвячували б більше у– 
ваги вивченню цієї мови, 
трактуючи її як ще один за
сіб в спілкуванні з іншими 
народами світу. 

— З якими досягненнями 
зустрічаєте 20-річчя Союзів
ки? 

— Як я вже мав нагоду 
підкреслити у своєму звіті 
під чає річних нарад Голов
ного Уряду УНСоюзу в трав
ні ц. і p., вартість, Союзівки 
не міряється цифрами чи 
доларами, не вміщається в 
кількості павільйонів, моте
лів та в інших матеріальних 
інвестиціях, а лежить в ду
хово - національній та ви
ховній площині. Задумана 
як приміщення для старших 
віком членів УНС, оселя на
ша стала згодом „місцем зу
стрічі всіх українських по
колінь", як про це писала 
„Свобода", а далі перетвори
лась на загальноукраїнсь
кий^ культурно^-відпочин– 
ковий осередок нашої молоді. 
В цьому, на мою думку, най
більший успіх Союзівки і 
найбільше досягнення за 20 
років її існування. 

— Як заповідається вака– 
ційний сезон у цьому, юві
лейному році? 

— В загальному заповіда
ється дуже добре. Правда, 
холодна весна і часті дощі 
„вкрали" нам трохи бизнесу 
вже в весняному сезоні. Про
те, не зважаючи на погану 
погоду, ми мали декілька 
великих імпрез, як З'їзд 
Крайової Пластової Старши
ни. 30-річчя І Української 
Дивізії, Делегатський З'їзд 
Українського Лікарського 
Т-ва Північної Америки, 50-
річчя КЛК, Конференція СУ– 
СТА, ювілей 72-го Відділу 
СУ А, не згадуючи інших то
вариських зустрічей, весіль 
тощо. В тому ж часі ми вспі– 
ли провести і закінчити під– 
готову до літнього сезону, 
щоб таки справді, гідно зуст
ріти 20-річчя нашої оселі. 
Відновлено майже всі па– 
вільйонн,в деяких .(„Київ", 
„Чернівці") додано нові кім
нати, прочнщецо велику ча 
стішу саду за „Києвом", упо 
рядковано тенісові корти, 
дороги, травники,: цлощі для 
паркувацня, посаджено 70 
нових смерічок І Т.(Д. 

— Вибачте), ми чули, що 
Батько -, Союз п о д ару вав 
Союзівці, з. нагоди її юві 
лею, новий мотель ?.. 
і ^ У старому Краю в та
ких -випадках говорили: 
„Чув; що десь дзвонили, та 
не знає в котрій церкві"; Цей 
ювілейний „дарунок", про я– 
кий іде мова, :Союзівка вро
била сама собі, тобто за мо
їм проектом і без іконтракто– 
ра ми перебудували старий 
гараж на цілком новий мо 
тель, з. 6-ма модерними кім
натами, і дали йому чорно
морську назву „Одеса". Всю 
роботу зроблено з допомогою 
наших знаменитих фахівців 
Ст. Лехновського (будівель 
ний майстер) і Волод, Беріз
ки (технічні роботи). До ре 
чі, всі кімнати в цьому ново
му мотелі були замовлені, як 
тільки почалася його будо
ва. 

— А що діється в барі 
„Веселки"? 

— Там здійснюється дру 
гнй наш проект — „Трембі 
та", йде перебудова бари 
під гуцульський стиль. Ори 
гінальні скульптурні оздоби 
виконується за проектом 
мистця Мих. Черешньовсько 
го, а маестро Е. Козак при– 
обіцяв прикрасити це примі
щення своїми малюнками 
Щоб надати нашому барові 
ще більшого гуцульського 
характеру, міняємо його на 
зву з „Веселки" на „Трембі
та". 

— Якщо так, то літній се
зон заповідається справді 
цікаво... 

— Масте рацію. Про це 
найкраще говорять замов 
леяня і резервації кімнат. В 
деяких павільйонах біль
шість кімнат уже зайняті на 
цілий сезон. Тут хочу зазна 
чнти, що цінгі за кімнати, в 
порівнянні з минулорічним 
сезоном, піднесено заледве 
на 4 відс. Це справді міні 
мальна підвншка, якщо взя 
ти під j увагу теперщіню до
рожнечу, коли ціни, напри
клад, на харчові продукти 
скачуть з дня на день. Опла
ти за кімнати в дитячих осе
лях залишаються ті самі. 

— Коли починаються ди
тячі літні табори? 

— Крім дитячих літніх 
осель, маємо цього літа Те– 
нісовий табір, який почина
ється 23 червня під керівнн– 
твом ред. Зенояа Снялика і 
інж. Юрія Савчака. Дитя– 
чвй'літній табір для дівча– 

нас, як щороку, І^урсн Укра
їнознавства. Керівництво ди
тячими літніми оселями в ру
ках фахової вчительки, п-і 
Євгенії Цікало. 

— Як стоять справи з про
грамами? Чи це може сек
рет, якого не хочете покищо 
зраджувати?.. ( 

— Дещо з тих „секретів" 
можна зрадити, розуміється. 
Почнемо з легкого, .розваго– 
вого боку. Щоб гідно відзна
чити ювілей Союзівки, в цьо
му сезоні приграватиме до 
танців аж чотири оркестри: 
„Амор", „Рушничок" з Монт– 
реалю, „Темпо" з Елізабету 
і наша славна оркестра Сою
зівки під керуванням Воло
димира Добощака і Оксани 
Борбич. Забави відбувати
муться чотири рази на тиж
день: у понеділок, середу, 
п'ятницю і суботу. Понеділ
кову забаву попередить всі– 
ми люблена вечірка „Заігіз– 
наймося'' з коктейлем, шам
панським і стейком (все без
платне, розуміється?). Кож
ний четвер матиме свою ат
ракцію — т. зв. аргентинсь
ку ніч". 

— Нас цікавлять ще су
ботні, концертові програми... 

— Власне, в цьому місці 
маємо кілька „секретів", тоб
то ми ще не договорилися на 
сто відсотків із деякими ар
тистами - солістами та мис
тецькими групами про їхні 
виступи на союзівці, тому й 
не хочемо покищо їх назива
ти. Маємо заповнені кон
цертові виступи, співачки 
Анни Чорнодольської з Ка
нади і баса - баритова, солі
ста Метрогіолітальної Опери, 
Андрія ДобрянськОго. З ві
домих ансамблів виступлять 
на Союзівці духова оркест
ре „Прометей" з Торонта під 
диригентурою игра Карда– 
ша, Дивізійний хор з Боф– 
фало (диригент Ю. Лаврів– 
ський) та іце кілька вокаль
них і танцювальних груп. 
15-го яересня відбудеться 
великий концерт для вша
нування 80-річчя нашого 
щоденника „Свобода". Спо
діваємось і цього літа змон
тувати першорядний' під мис
тецьким оглядом– „Ансамбль 
Працівників С о ао з івки", 
складений з нашої таланови
тої молоді. В ролі майстрів 
церемонії побачимо й почу
ємо знову нашу знамениту 
й „нерозлучну" пару, маест– 
ра Владзя Гентиша і Анто 
Дндик. 

— Ще одне, останнє пи
тання... 

— Я знаю: про недільні, 
культурні вечори. Отже, має
мо запляновані малярські 
виставки, сполучені з гутір– 
ками на мистецькі теми, Я– 
кова Гніздовського, Любос– 
лава Гуцалюка, Едварда Ко
зака і скульптора Михайла 
Черешньовського. Передба
чаються ` авторські вечори 
Лесі Лисак, Віри Ке і спеці– 
яльний літературний вечір 
з нагоди появи друком пер
шої книжки Е. Козака-Ека 
п. з. „Гриць Зозуля". Споді
ваємось, що з нагоди ювілею 
Союзівки відвідають нас та
кож наші гумористи, мистці 
та мисткині легкого жанру 
з Ню Иорку, Філадельфії і 
навіть з далекої Австралії... 

— Або, іншими словами: 
„Нема-то, як на Союзівці в 
ювілейному році'" 
. 

І. К-р 

Листи до редакції 

ПРО ПРОФ. ю . 
ВЕРНАДСЬКОГО 

У повідомленні про смерть 
проф. Юрія Вернадського, 
надрукованому у; ,уСвободі" 
з 16 червня ц. p., є неточ
ність, що ^тосув)рься його 
батька Володимира Вернад
ського, першого"? Президента 
Української Академії Наук 
у Києві в 1918-U6 pp. Цей 
славетний учений був не фі
зик, як написано у згадано
му повідомленні,'а геохемік, 
мінералог і філософ, що сво
єю науковою т в о р чістю 
вплинув на розвиток науки 
в усьому світі. 

Любов Дражевська „ 
Ню Иорк 
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(Закінгення зі crop. 2-о0 
їх і їхню владу проти всяко
го роду замахів. Body guard 
і німецьке Leibgarde — це 
однозначні слова. 

В стародавньому Римі, пі
сля убивства диктатора Ю– 
лія Цезаря (41 р. пер?д Р. 
X.) його наслідникн - Ок– 
тавіяя Август і Тнбер'й дове
ли у себе для охороьп/гвар
дію, що мала назву „прето– 
ріянці". Історія показує, що 
„тілесна охорона" потрібна 
не тільки І монархам, але й 
президентам республік. Од
наче, абсолютні монархи, 
диктатори й усякі тирани 
мають більше причин для 
спеціяльної охорони свого 
життя і свого режиму від 
усякого роду замахів. 

Тому поради Шульгина, 
як забезпечити диктаторську 
владу, прийняли близько до 
серця ватажки в Кремлі. Як 
це виглядає на практиці? 
Відповідь, знаходимо в книж
ці колишнього австрійського 
комуніста Александра Вайс– 
берґа - Цибульського, що 
був арештований у Харкові 
під час великих чисток перед 
Другою світовою війною. 

Бувши у в'язниці 1933 p., 
Вайсберґ довідався від своїх 
„союзників" про голод, від 
якого тоді умирали щодня 
тисячі людей в Україні. 
Вайсберґові було відомо, що 
в той самий час на Москов
щині голоду не було. Один 
арештований пояснив йому 
п р и ч и н у : . 

„Коли б у Москві настав 
голод; то, це викликало б 
бунт серед ЛЮДНОСТІ! і 
у в ійську,також почалося б 
хвилювання. Але проти за
колотів , і . повстань голодної 

людности в Україні, в Тур– 
кестані та в інших країнах, 
далеко від Москви, Кремль 
може послати свою надійну 
гвардію і вона встановить 
„порядок"... Так писав Вайс
берґ у своїй книжці "Ь'асеи– 
se" (Обвнтгувачевии), що 
що вийшла в Парижі 1951 р. 

Ватажки диктатури в Мо
скві і без порад Шульгина 
та інших реакціонерів уміли 
створити надійні поліщйні 
відділи для охорони власно
го життя і режиму. 

Хочу тут підкреслити СХО
ЖІСТЬ метод різних деспоти
чних режимів 9 обороні сво
го панування. Захоплений 
„твердою владою' ' комуніс
тів, Шульгий у книжці „Го– 
дьі" засудив м'якотШсть ,, не
рішучість представників „е– 
літн" царського режиму і 
хвалив таких енергійних мі
ністрів Миколи П як Столн– 
пін: вони, мовляв; .романів 
не писали, опер і симфоній 
не складали, але ..вміли пра
вити". Однак, - зазначас 
Шульгин, — панівна кляса, 
на якій стояв царський ре
жим, ослабла. „Був кінь, та 
з'їздився", - пише Шуль
гин. 

Висновок: мусила прийти 
інша „еліта", большевицька, 
готова на все, аби захопити 
владу і за всяку ціну не ви
пустити її з рук. Симпатії 
монархіста Шульгина на бо
ці цього нелюдського режи
му, супроти якого злочини 
царського деспотизму були 
дитячою забавою. Держи
морди самодержців всеросій
ських відступили місце кому
ністичним держимордам з 
червоним прапором... 

ПРО НАРОДЖЕННЯ ЗАГАДКИ 
(Закінгення 

СР до 1984 року?" відомого 
російського дисидента А. А– 
мальріка. 

Хоч були ці книжки на
писані в зовсім інших обста
винах, перша в .Америці, а 
Друга в Советському Союзі, 
обидві доказували, що вій
на між Росією і Китаєм май
же неминуча, що вона бу
л а б для світу великим ли
хом і що врятувати людство 
від тієї війни можуть тільки 
З'єднані Стейти. Тільки во
ни можуть створити такі 
обставини, які унеможливи
ли б війну між Росією і Ки
таєм, а найважливіша пере
думова до того — нав'язати 
дружні зв 'язки з комуністич
ним Китаєм. 

„Це буде залежати від 
ЗСА, чи вони будуть далі 
провадити свою штнвну по
літику супроти Китаю, чи 
направлять свої минулі по
милки і розглянуться за но
вими підходами", — твердив 
у своїй книжці Амальрік. 
Знов же Солсбері у своїй 
книжці немов би уточнював 
позиції Амальріка. „З'єдна
ні Стейти мусять нав'язати 
живі зв 'язки з Китаєм", — 
стверджував він, а тоді вичи
слив специфічні завдання 
для ЗСА, з яких більшість 
уже здійснена: допущення 
комуністичного Китаю до 
ОН, заява, що Тайвань — 
внутрішньокнтайська проб
лема, відновлення торгівлі з 
комуністичним Китаєм, за
кінчення війни у В'єтнамі. 
Залишилося ще тільки злік
відувати американські бази 
на Тайвані і формально виз
нати комуністичний Китай. 

Питання без відповіді 

І Джозеф Олсоп і Джек 
Андерсон вважають потяг– 
нення през. Ніксона з а вели
ку заслугу для людства, бо 
вони кажуть, що війна між 
Росією і Китаєм була б обо
в'язково атомовою і світо– 

-т 

зі crop. 2-(Л) 
вою. Можливо п!в і зали
шиться основною загадкою 
для майбутніх поколінь: чи 
дійсно през. Ніксгсн зробив 
велике діло, не допустивши 
до тієї війни? Та нині є ще 
багато більше питань, зв'я
заних з 1969'p., які потребу
ють відповідей. 

Можна припускати, що 
згадані вище натяки і роз
шуки совстських дипломати
чних службовців таки дійсно 
були. Та чи дійсно їхнім 
завданням було дістати зпо– 
ду през. Ніксона на превен
тивну атаку? А може їх дій
сна ціль була зовсім інша? 

В тому контексті важливе 
місце для майбутнього дос
лідника матимуть згадані ви^ 
ще книжки. Він буде диву
ватися: Чому Солсбері, лю
битель Росії, а особливо Ле
нінграду, написав у тому 
1969 p., коли в Кремлі ніби
то рішалося питання вдари
ти чи не вдарити на Китай, 
таку прокнтайську книжку? 
Чому кагебісти, роблячи в 
Амальріка обшук, забрали 
багато книжок, а манускрип
ту книжки „Чи доживе СР– 
СР до 1984 року?" , також з 
прокитайським наставлен– 
ням, не доглянули? Чи то 
був тільки припадок? 

Поетскріптгум 

Все глибше" ft глибше за
падається у сутінки минуло
го 1969 рік, але загроза ро
сійсько - китайської війни ще 
далі є предметом розмов та 
писань і през4. Нйссон Далі 
відіграє тут особливу ролю 
Кажуть, що можливості та
кої війни його дуже турбу
ють і що він вживає зручної 
дипломатії, щоб до неї не" до
пустити. І чи не є це справді 
жарт долі, що антнкомуніс 
тові приписується ролю по 
середника Між двома комуні 
стичними велетнями, ЯКІ НІ' 
бито хочуть один одному ОЧІ 
видряпати? 

У 0 О „ Т Р И З У Б " , Ф І Л Я Д Е Л Ь Ф І Я , Й а . 
— в л а ш т о в у є — 

в днях ЗО червня і 1 липня 1973 року 
на кортах оселі УНС Союзівни 

ТЕНІСОВІ ЗМАГАННЯ 
ЗА ПЕРШІСТЬ СУАСГ-СХЩ 

Ф В ГРУПІ ЧОЛОВІКІВ 
Ф В ГРУШ СЕНЬЙОРІВ, ЮНЬИОРШ І Ж Ш О К 
Початок змагань в суботу, ЗО червня, год. 8 рано. 
Вшгсове S4.00 від особи. Приміщення проситься 

замовляти через Управу Союзівки. 
UNA ESTATE SOYUZIVKA 

Kerhonkeon, N.Y. 12446 Tel.: (914) 626-5641 

V Ню Йорку відбулася ґрадуаи,ія 
в Академії св. Юра 

Ню Иорк (В.Т.) - У не
ділю, 17-го червня ц. p., тут 
відбулася друга з черги гра– 
дуація випускників Акаде
мії св.' Юра. Цього року за
кінчило цю українську се
редню школу 50 учнів, ба
гато з яких одержало сти
пендії на продовження нав
чання в коледжах і універ
ситетах. 

О годині третій по пол. в 
церкві св. Юра була Служ
ба Божа в наміренні граду– 
антів, яку відправив ігумен 
і парох о. д-р Володимир Ґа– 
вліч, ЧСВВ, а йому сослужи– 
лн о. Марія н Струць, ЧСВВ, 
і о. Іван Сембрат, ЧСВВ. 
Градуанти, зодягнені в тра
диційні тоги, зайняли лавки 
по середині церкви. Решта 
місць була зайнята родина
ми й приятелями градуантів, 
учителями Академії та го– 
чаткової школи св. Юра і за
цікавленою публікою. Всі 
абсольвенти приступили до 
Святого ПриЧасТЯ. 

Після Служби Божої, гра
дуанти парами перейшли до 
авдиторії школи св. Юра, де 
на стіні виднів великий на
пис „Щастя Боже! Вітаємо 
других абсольвентів Акаде
мії св. Юра, 1973 p." . Під 
звуки маршу, відіграному 
на фортепіяні професором 
Мирошннченко - Кузьмою, 
градуанти зайняли місця ни
жче сЦени. Позаду ґрадуан– 
тів, на сцені, зайняли місця 
протоігумен Отців Василіян 
о. Патрикій Пащак, о. д-р 
Володимир Гавліч, ЧСВВ, і 
директорка Академії сестра 
Наталія, ЧСВВ. Ґрадуаційні 
церемонії відкрив молитвою 
о. д-р Гавліч, звертаючися 
до св. Духа з подякою за всі 
ласки, які одержали граду
анти та Академія, і просячи 
дальшої Божої опіки. Після 
відспіваний американського 
т а ' українського національ
них гимнів і після коротко
го вступного слова майстра 
церемонії о. д-ра Гавліча, 
від абсольвентів виголосила 
привіт Ірина Рудницька. Го
ворячи по-англійськи, вона 
привітала присутніх на цьо
му святі й висловила надію, 
що чотири роки науки в Ака
демії дадуть градуантам зна
ння й спроможність пересту
пити з успіхом всі життьові 
пороги. 

Наступною точкою граду– 
аційної програми була укра
їнська пісня „Мрія", яку під 
проводом проф. Богдаянн 
Волинської, відспівав Укра
їнський Клюб при Академії. 
Опісля, о. д-р Гавліч пред
ставив о. Патрикія Пащака, 
протоігумена Отців Василі
ян, який виголосив головну 
святочну промову. Він звер
нувся до абсольвентів із за
кликом ніколи не забувати 
свого походження, а працю
вати для добра своєї Цер
кви та народу. -Нав'язуючи 
до свята Зіслання св. Духа, 
яке припадало на той день, 
о. Пащак сказав, що тепер 
у світі йде боротьба між св. 
Духом і духом зла, ненавис– 
!тн, незгоди та темноти. Як 
випускники української ка
толицької школи, абсольвен
ти повинні станути по боці 
правди, надії, братерства й 
любови. Промовець сказав, 
що сьогодні прощаємо цих 
50 абсольвентів, але з наді
єю, що в майбутньому саме 
вони переберуть в свої руки 
провід в українській грома
ді та що будуть ширити сла
ву про нашу Церкву та наш 
нарід. 

Від так відбулася роздача 
нагород і стипендій. Майстер 
церемонії о. д-р Гавліч заз
начив, що цього року вели
ке число абсольвентів здо
було стипендії, що вказус на 
високий рівень Академії. Чо
тири абсольвенти дістали 
„Rogents State Scholarships", 
а університети нюйоркської 
округи надали градуаційяій 
клясі б часткових стипендій. 
Дні абсольвеяткн, Оля1 Шев
чук й Ірина Рудницька, здо
були „National High School 
Awards for Excellence", a j 
крім того Оля Шевчук та– і 
кож дістала відзначення від 
„Governors Committee on! 
Scholasific Schievement". Сім! 
ґрадуантів стали членами' 
„National Honor Society". 
Найкращою ученицею цього 
року була Оля ШевЧук, яка 
крім вже згаданих нагород, 
здобули отири Стипендії до 
університетів, як також 1,000 
Фонду Михайла та Сабіяи 
Турянсвкизс. Цей Фонд кож.! 
яого року надає таку грошо. , 
ау нагороду для най кращо
го учня Академії. Другою з 

Загальні Збори Осередку СУМА Шевченківське свято в Озон Парку, Н. Й. 

черги щодо оцінок була Іри
на Рудницька, я к а здобула 
дві стипендії. Інші абсоль
венти, які дістали стипендії 
та нагороди були Христина 
Дармограй, Василь Звари– 
чук, Юрій Лютак, Роман Ю– 
зенів, Богдан Сидор-Чарто– 
рийський, Євгенія Щерба та 
Павло Чарський. Деяк і з 
грошових нагород були вру
чені від парохії св. Юра, Ба
тьківського комітету при А– 
кадемії, від „Провидіння" та 
від УРСоюзу. Опісля майс
тер церемонії о. д-р Гавліч 
викликував поіменно ґраду
антів, які з рук директорки. 
Академії сест. Наталії, ЧС
ВВ, і о. протоігумена Паща
ка діставали дипломи. 

Оля Шевчук виголосила 
українською мовою проща
льне слово від абсольвентів. 
Вона подякувала вчителям 
і батькам за працю над ни
ми та зазначила, що споді
вається, що ця праця не пі
де надармо, бо вона підгото
вила абсольвентів до „вихо
ду на сцену життя". Яку ро
л ю відіграє кожний із абсо
львентів — залежить від них 
самих. Кожний мусить до 
здобутого в Академії знання 
додати свою власну індиві
дуальність, свою уяву, свою 
фантазію. , 

Предсідник кляси Юрій 
Лютак передав для Акаде
мії дар від абсольвентів j -
два звуко - трансформатори 
та 16 навушників для цов– 
но-навчальної лабораторії. 

Кінцеве слово на цій гра– 
дуації виголосив о. д-р Во
лодимир Гавліч, ЧСВВ. Він 
сказав, що катедри україно
знавства на американських 
університетах зможуть вико
нати своє завдання тільки 
тоді, коли будуть існувати 
українські середні школи, я– 
кі для катедр будуть достав
ляти студентів. „Без сильних 
підмурівків не встоять золо
ті дахи" — сказав промо
вець. Він звернувся до бать
ків, щоб допомагали укра
їнським середнім школам і 
посилали до них своїх дітей. 

17-го березня ц. р . голова 
Осередку СУМА, К. Васнлик, 
відкрив річні загальні збори 
Осередку іМ. генерала хору
нжого Тараса Чупринки в 
Ню Иорку. 

Загальними зборами про
вадила Президія: Є. Ганов– 
ськнй - голова, А. Лозин– 
ськнй — заступник голови, 
Сидор Чарторийський і Л . 

винці" під мистецьким про
водом хореографа Олега Ґе,– 
нзи, та молодша танцюваль
на група під проводом Дарії 
Ґензй, — поділена на дві 
півгрупи: молодші і старші, 
і декляматорський гурток. 
Протягом минулого року во
ни мали ряд мистецьких вис
тупів у Ню йорку і околиці. 
Хор „Жайворонки" і Таицю– 

Цебрій — писарі. Після при– вальний Ансамбль запляну– 
ВІТІВ від представників різ
них українських організацій 
і установ, уступаюча Упра
ва відчитала звіти. 

Булавна Анна Лавро по
дала числовий стан Молод
шого і Старшого Юнацтва, 
яке активно брало участь в 
десятьох сумівських апелях, 
на Злеті і Здвнзі СУМА, на 
концертах Школи Україно^ 
знавства, на вишкіл ьно-від– 
починкових таборах для іо
на цтва і на вишкільнім та
борі для впорядників і вихо– 
вників. По роях відбуто 208 
виховних сходин із запляно– 
ваною програмою. Щоб зба
гатити уклад сходин, булав
на відновила гурток маляр
ства під проводом подруги 
М. Мацько, і гурток співу 
під керівництвом подруги І. 
Твердовської. Булава і Ста
ниця перевели маскараду 
„Чарівний Ліс",а курінь Ста
рших Юначок „Червона ка– 

і лина" спозорував Б а з а р . 
і Кіш Старшого Юнацтва від– 
' був три юнацькі забави і зі 
своєї ІНІЦІАТИВИ купив стіл 

і для стук - пуку. Хоча спорт 
був дещо занедбаний, з при
ходом Олімпіяди на сумів– 

I ській Оселі, Молодше Юна– 
| цтво створило спортову дру
жину копаного м'яча, і Ста– 

! рше Юнацтво — дві дружи– 
і нн відбиваний. 

Активну участь членів Осе– 
; редку в усіх демонстраціях 
І і маніфестаціях, на панахн– 
'. лях, академіях і національ
них святах міста Ню Порку 

і підкреслив 
референт С 

вав виїхати на турне до Клі 
вленду, Детройту і Чикаго. 

При Осередку існує Шко
л а Українознавства з два
надцятьма клясами та деся
тьма учителями. Школу від
відує 130 учнів. Цього року 
проф. Павлнна Андріг.нко– 
Данчук перебрала директор
ство від проф. Степана Дем– 
чишина. Останнього року за– 
Кінчило-иіколу і здало мату– 
ру 10 абітурієнтів, крім цьо
го, ші'ола відсвяткувала за
кінчення 71/72 шкільного 
року та свято Миколая. За
плановано від святкувати ще 
три свята: Роковини Шев 
ченка, Великдень разом зі 
святом матері та закінчення 
72/73 шкільного року. Адмі
ністратор школи — М. Гай– 
днч. 

У праці Осередку допома
гав Батьківський комітет, я– 
кий цього Самого вечора та
кож відбував загальні збори. 
За проведену працю Бать
ківського комітету звітував 
голова М. Ґайднч. 

Одночасно звітували Ма
рійка Барна — секретарка, 
до якої вплинуло 136 різних 
пнсьм і вислано 154 письм. | 
Христя Грицковян — рефе
рентна сумівських видань 
„Крилаті" і „Авангард", та 
Леся Цебрій -— референтна 
зовнішних зв'язків, яка під
креслила співпрацю СУМ-у 
з ТУСМ-ом і іншими органі
заціями. 

Голова К. Васнлик закін
чив звіти з закликом до да– 

Кільканадцнть років тому 
засновано в дільниці Квінсу 
в Озон Парку нову україн
ську парохію під опікою 
Покрови Пресв. Діви Марії. 
Жертвенні парохіяни скоро 
побудували невелику церкву 
і при ній згуртувалися під 
духовним проводом душ пас
тиря, тепер о. Любомира 
Мудрого. При парохії відбу
ваються різні розвагові й 
товариські імпрези, існус це
рковний хор під днриґенту– 
рою проф. Богдана Круше– 
льницького. Старанням от
ця пароха засновано субот
ню школу Українознавства 
з вісьмома клясами й садо
чком; з учителями Ольгою 
Балабан, Романом Мізуром 
і Ю. Юрченком, що відда
ною працею, педагогічним 
хистом поставили школу на 
високому рівні. Вовн теж у– 
лаштовують шкільні імпре
зи, які відбуваються в цер
ковній залі, гарно вдекоро– 
ваній парохіяннном Колоді
єм. 

11-го березня влаштовано 
чайний вечір із пописамн 
шкільнігх дітей, а 1-го квіт
ня силами школи н церков
ного хору відбувся концерт 
на пошану Тараса Шевчен
ка. Після відспівання хором 
„Заповіту" й пісні ,,Ой. з-за 
горн кам'яної", о. парох від
крив свято і привітав при
сутніх громадян, підкреслю
ючи значення кожнорічного 
вшанування нашого найбі
льшого поета, Тараса Шев
ченка, національного проро
ка й внховннка нації. Д-р 

організаційний І яьшої' творчої праці і боро– 
РСіра т ь ^ и з а ПР51351 українського 

1 народу. Після дискусії, в я– 

бо вік „гайскулу"— це фор 
мальннй вік, а у своїй школі і конечних вправ. Старше Ю– 
дитнна дістане релігійне та І нацтво брало участь у відби– 
національне виховання. По– і ланкових турнірах„СУАСТ -
кликаючися на слова Вер– І СХІД, а Осередку СУМА в 
ховного Архивпископа Иоси– і Філадельфії, і на останнім 
фа Сліпого, о. Гавліч звер– і Злеті. Спортова дружи н а 
нувся до абсольвентів із за
кликом не встидатися свого, 
а працювати для українсь
кого народу й Церкви. Він 
зазначив, що в Україні ко
муністичний режим нищить 
все українське. Тому молоді 
люди тут в Америці повинні 
стати „апостолами українсь
кої справи". 

На закінчення імпрези 
кляса абсольвентів відспіва
ла пісню „Альма Матер" і 
під звуки маршу та оплески 
публіки, парами залишили 
авдиторію школи. 

Спиртова референтна Га 
г, . „ і киї присутні дякували усту– 

ля Бадяк підкреслила пере, t К, JL . J J 3 

1" - паючш Управі за проведену 
нони у розвитку спортової ,– , і v к , , -. , - г - велику працю, на внесок Ко– ділянки в Ню Иорку — тоб– j и ^ , л я ' „ „ ^ \ ^ 4 , ; „ ; ї 
то брак здобуття залі для 

„Непоборні" також органі
зує відбнванкові дружини 
Старших Юначок і Дружин
ників. 

Пресова референтна Ірина 
Твердовська реферувала про 
працю осередку в статтях і 
дописах в українській пре
сі. 

У культурно-освітній ді
лянці Осередок був дуже ак
тивний - при осередку існу
вали: дівочий хор „Жайво
ронки" під дкригентурою 
інж. Романа Степаняка, тан
цювальний ансамбль ,.Верхо. 

- КОРОТКІ ВІСТКИ -
В МІСЯЦІ ЧЕРВНІ ПОПУЛЯРНІСТЬ ПРЕЗИДЕНТА 

НІКСОНА залишилася на тому самому рівні, т о була в 
попередньому місяці. Опитування, переведене агенцією 
Ґаллупа виказало, що ізізацитаннх американців -Н від– (члени: Орест Мушкевнч, Св 

нтрольної комісії одноголос
но уділено Управі абсолю– 
Topud. 

Номінаційна комісія, під 
проводом Володимира Кос– 
тнка, подала склад нової І 
Управи, яку вибрано одно– 
ГОЛОСНО: — Корнель Васн– 
лин) заступниця — Єлис'аве– І 
та Сидор. Чарторийська; ор– І 
ганізаційний — Зеновій Га– 
льковнч; рекордовнй і тех– 
НІЧНИЙ секретар — Марійка ' 
Барна; культурно-освітний І 
Барна; культурно - освітнин і 
— Христя Грицковян; спор
тові - Ніна Костик, Юрко і 
Гірняк; пресова — Леся Це
брій ; булавний — Петро Ко– і 
гут; зовнішні зв'язки — Іри– І 
на Твердовська: господарсь
кий - Славко Сндор-Чарто– 
рийськпй ; кольпортер — Бо
гдан Пилипів; фінансові 
Миррн Корнага, Василь Ла–; 
вро; референт дружинників 
— Євгенія Кузьмович. Віль– | 
ні члени: Анна Лавро, Во– І 
лодимнр Костик, Галя Ба– і 
дяК, Оля Чаплай, Богдан і 
Коваль. Контрольна комісія: 
голова — Теодор Воляннк. 

Клюкевнч. Пізніше докооп– 
тують ще дві пані. 

В імені Головної Управи 
СУМА, мгр Євген Гановсь– 
кнй побажав новообраній У– 
праві багато успіхів та зак
ликав присутніх допомагати 
у будові світінці в Оселі СУ
МА в Еленвіллі. Поновнооб– 
ранин голова К. Васнлик по. 
дякував за перевибір та зак
ликав велику сумівську гро
маду до тісної співпраці над 
вихованням української мо
лоді. 

Збори закінчилися співом 
„Боже, вислухай Благання.” 

Леся Цебрій 

Василь Лев виголосив допб– 
відь про значення Шевчен– 
кового „Заповіту", завжди 
актуального. Шкільна мо
лодь виступила з індивідуа
льними і збірними деклама
ціями, співами тощо. Натал
ка Гончаренко, IV кл. внго– 
голоенла вірш ,,Сонце захо
дить"., учениці V. кл. Хрис– 
тл Морик і Рома Мізур про
декламували вірш , Д у м н 
мої". Учениці кл. V. Дарка 
Менцінська і Рома Мішко 
ніддеклямувалн вірш „Мина
ють дні..." Початок поеми 
,.Тополя" деклямувала Ка
терина Федорів. III кл., а Лі– 
да Квасній VIII кл. продов
жувала його, інтерпретуючи 
зміст поеми. Четверо банду
ристів. Галя. Мнрося, і Бо
рис Гарматії та Петро Про– 
ценко відіграли на бандурах 
пісні „Думи мої", „ Реве та 
стогне" і ,,По діброві вітер 
віс". при чому приспівувала 
Галя Гарматій. Опісля Галя 
Гарматі н виголосила вірш 
...Мені тринадцятий минало' ' , 
а поему .,До Основ'яненка" 
віддеклямували учні У Ш кл. 
Ярослав Саленко і Любомир 
Лабенськнн. Ірина Квасній, 
\ ' Ш кл., шо як і її сестра, 
визначаться декламаторсь
кими здібностями, вигоЛоси– 
па гарно поему „Гамалія”– 
На закінчення десять учнів 
кляс П, III. V. VIII. відігра
ли сценічну картину на три 
сценки ,,Учітеся, брати мої". 
Опісля всі разом із школяра
ми відспівали український 
національний гимн. Батьки 
дітей та інші громадяни ма
ли змогу побачити успіхи 
праці в Школі Україиознав– 
став під проводом о. пароха 
та вчителів, що багато праці 
вкладають у релігійне та на
ціональне виховання молоді. 
Присутні нагороджували ви
конавців гучними оплесками. 
Довго ще після, концерту гу– 
торнлн присутні, дякуючи 
вихованкам нашої молоді, 
що не тільки пописується ви
ступами, але и вчиться лю
бити своїх рідних, свою цер
кву і свій нарід. 

Присутній 

ВСТУПАХ ТЕ В ЧЛЕНИ 
УНСОЮЗУ! 

сотки вважають, що президент Р. Ніксон добре виконує 
свої обов'язки, а 46 відсотків заявило, що він не виконує 
їх задовільно. 11 відсотків із запитаних сказали, що ще 
не мають певної опінії. Подібні висновки агенція Голлупа 
проголосила також в кінці'травня ц. р. Популярність пре
зидента Ніксона впала від січня ц. p., тобто від часу його 
другої інавгурації. Тоді опитування виказувало, що 6S 
відсотків схвалювало працю Президента, а тільки 25 від
сотків були проти нього. Популярність президента Ніксона 
впала головним Чином через Вотергейтеьку аферу. 

ЗБРОЙНІ СУТИЧКИ, У ВНСЛІДІ Я К И Х Є ВБИТІ 
ТА РАНЕНІ , продовжуються у Південному В'єтнамі. Важ
кі бої ведуться в районі Меконг дельти, недалеко Гоай 
Нгон (центральна прибережна рівнина ) та в центрально
му В'єтнамі. Все це діється, не зважаючи на щойггЬ підпи
саний додатковий договір про перемир'я у В'єтнамі. 

ген Королюк, Степан Кіра, 
Михайло Фурда. Товарись
кий суд: голова -– Василь 
Яськів; члени - Юрій Ми– 
кнтин і Володимир Степ а-
няк Батьківський комітет: 
голова - Микола ґ а й д и ч ; 
члени — Стецько, Манастир– 
ськнн, Приймак, Кобнлець– 

I кий, Когут, С. Журавськнй,1 

wm 

ІЬ-іі':шучш'і вінок 

нн могилу 

моєї Любої 

Д Р У Ж И Н И 

ГАЛІ 
ВОРКЕВИЧ 
т а ї відійчиа з того 

сві-гу 15 хяппя 1972 р. 

О. ПОЖР, як тяжко, бо
лить ти рана, яка зллн– 
шнлась у ч(м.му серці! 

Дорогенька .моя. як коліггь ТоЛі пркАдться шукати 
мене сер^д могил, то і камінь іит.нметься і скаже, ще 
Tt-бе люГжн. ЛюЗнв TKn` І ЛЮГІИГИ буду. поіі.к Тебе я не 
.шЛуду. в кожному дні. Сю ща.”гям Ти була мені. 

ToJi муж ВОМСНВИЧ ВД)СИЛЬ 

m 
Подаю до відома всій Родини і Приятелям, 

що в день 15-го липня 1973 року 
в!'днравитьч”я 

СЛУЖБА БОЖА 
в Церкві СІВ. ІОРШ в ТИМИН( , ()іагаріо. Капала 

1 буде ііосшгчеііия І8 медальянмЬв Ісуеа Хркста 
і 12 .\HOf-TO.iiB. 

ОйШяя буде 
П О С В Я Ч Е Н Н Я Н.\1ІТОГО C H L T b H O r O ` 

П А Л Г Я Т Н І І К Л 
на цвиїткрі в Тюппшс, Онтаріо. Канада. 

npoiiij`, чия ласка, бути прнглтикм, лн що б5'ду 
д у ж е ВДЯЧІШЙ. 

ВОРКЕЯВІГЧ ВЛ)СИЛЬ 
mJ 

mm 

В Т М З Т Ю Б О Л Ю Ч У И Ч Н Ш Х Ю С М Е Р Т Е 
мого Н а й д о р о ж ч о г о М У Ж А 

n i l `m 

ВОЛОДИМИРА ХОЛЄВЧУКА 
будуть, п ідправлені 

СЛУЖБИ БОЖІ 
в Ц е р к в а х : С В . Ю Р А і П Р Е Ч И С Т О Ї Д І В И М А Р П 

в неділю, 1-го липня 1973 року 
о год . 10-ій р а н о 

П р о м о л и т в и просить 
Д р у ж и н а М А Р І Я і Р О Д И Н А 

шш 

В пам'яїгь Дорогої і Непябутіїьої 
с л . п. П І . \ Н Н И С К О Н Л Я К О В О Ї 

складають сп̂ гк– 25.00 дстярів 
на Фони „Червона Калина" 

Д-р Ipnita і Вігтопт ЛВПІЩІЛЛ 
Клйвлімід, Огайо 

- - - ' . і л Щ їм ' . 1 . -

f 
З nalfOL ìbimCM боле-лі, з глибокою <̂ кopд'кп̂ oк) слов'аіри.мо улюблеяях ДрулСи, 

щирих ІІри\-!гл!.мііків та чіі.мічіних Знайомих, 
що на лвгганк)' 18-го червня 1073 року, після наглої і ваал:оі недуги — 

несподівано підійшла у іВічність 
наша Найдорожча — 

сл. п. 
НАДІЛ ВЕРЕТЕНЧЕНКО-РОЗМАЙ 

Народжена в Україні 21-го вересня 1017 р. На початку Другої Світової Війни 
закінчила філологічний факультет Харківського Державного Університету. Д е 
який чає працювала вКхпот^.дальпнм секретарем часопису ,.Дн-прова Хвиля" в 
Кременчуці, де й побра.таія з .майбртнЬї чолоаіком. Згодом н а еміграції вчителю
вала при ТаГюроиін І'їмнасш в Ельаані'сці (Німеччина), по тому була професором 
першого Натурального Ky-pdy НІко.пі Україно-піавЧтва Детройт-Схід. 

Погасла Божа свічка... 20 червня J073 року заходами Православної Церкли 
св. АяххЛЯ, ДОВРриіРНО похоронним чин на місцевому цінні пір! КяерґрЙі. 

Хай же ч у ж а земля Луде ЇЙ легкою і рідною! 
Навіки окуті невимовним горем: 

мати O f O f d H 
чоловік О У И Ж О Л : 
точки - МЛіРИНА ФА!РТСАС і Т.ЛЖХЛ' 

зять ГТТЮГ ФАГКАЮ 
та внл-к ДЛТТП 

яв^ ̀  ^ 
Яамгсть квітні яа сліжу могилу, прохаомо еклацати дарчі яявекн 

яв ВмдатгшгчиЙ Фонд ОО'іггяагаїя З'краіпських Письменників „Олово". 
ш м м н м м ш н і в н н а ш н ш м н м н і 
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СВОБОДА, ВІВТОРОК, 26-го Ч Е Р В Н Я 1973 

Микола Старовійт 
В околиці Лос АнлжелесуІ 

3-го березня ц. р. теля тяж
кої недуги відійшов у віч-| 
ність на 75-му році життя 
бл. п. Микола Старовійт — 
майор Армії У HP. учасник 
визвольної боротьба, а зок
рема, учасник ПершогоДІ.ОІб 
-1920 pp.) і Другого Зимо
вих Походів Армії У HP. 

Микола Старовійт наро
дився у свідомій українсь
кій родині 11-го грудня 1998 
року у Бахмачі на Чернігів
щині — Україна. Він почав 
військову службу в російсь
кій Армії, пройшовши під-
ста ршннськнй вишкіл одно– 
річником в запасові й части
ні 9-го Уланського Бугсько– 
го полку й був приділений 
До 5-ої школи прапорщиків 
у Києві. 

Після першого большеви– 
цького повстання у Київсь
кому арсеналі всі військові 
школи були' евакуйовані з 
Києва до Єйська на Кубані, 
але на заклик Української 
Центральної Ради юнаки-ук– 
раїнці залишились у Києві 
І з них було зформовано дві 
українські юнацькі школи, 
другу з яких. 22-го грудня 
1917 р. скінчив Микола Ста
ровійт. 

Щоб підвищити кваліфі
кації молодших старшин у 
Києві створено Інструкторсь
ку школу старшин, яку Ми
кола Старовійт скінчив і йо
го приділено до 37-го Старо– 
дубського полку Гетьмансь– І 
кого війська, що саме тоді ; 
почало формуватись, а л е ! 
скоро звільнився з цього по– 
яку й перейшов до 1-го Чор– І 
поморського полку, т о ним 
командував, сл. пам. полк. 
Царенко. У складі цього по– 
лку Микола Старовійт бере 
участь у повстанні проти Ге
тьмана і лишається в ньому 
під час всієї кампанії 1919 
року. 

Під час весняного насту
пу з Галичини, на початку 
1919 року Чорноморський 
волк був переіменований на 
8-ий Чорноморський та при
ділений до 3-ої дивізії Армії 
УНР, в складі якої полк | 
брав участь у славних боях ' 
під Вапняркою і там був 
емертельно ранений полков
ник Царенко і його заступ
ник полк, (тепер генерал) 
Михайло Крат. Микола Ста– ' 
ровійт був командиром 4-ої 
Сотні 8-го Чорноморського , 
Полку 3-ої Залізної дивізії. 

Під час Першого Зимово
го Походу, після Різдва 19-! 

19 р. Микола Старовійт тяж
ко захворів на тнфуе. шо то– | 
ді десяткував ряди У країн - | 
ської Армії, а після виду
жання він приєднався до 4-
го Київського кінного полку 
І в складі цього полку пере
бував та брав участь в боях 
до кінця Першого Зимового 
Походу, як також і всю кам
панію Армії УНР аж до 20-
го листопада 1920 р. (пере
хід Армії УНР за Збруч). 

Микола Старовійт, як ска
зано више, брав участь у 
Лнстопадавому Рейді знано
му під назвою Другого Зи
мового Походу (закінчено
го трагічно розстрілом 359 
Лицарів під Базаром), про 
який Микола Старовійт на
писав цікавий сиогад-55 ст. 
брошуру під шіголовком: 
„У Листопадовому Рейді" 
(спогад учасника), яка ви
дана в 1968 році (офсетна 
продукція з газети ,.Кана– 
дійський Фармер" і ..Віль
ний Світ" — Лютий-Чер– 
вень 1967). 
- Про найтяжчий шлях Ми
коли Старовійта в Другому 
Зимовому Поході не пишемо 
Ш огляду на докладний опис 
в брошурі. 

Останно становище, що 
ЙОГО займав Микола Старо
війт у війську було: коман
дир 3-го куреня 1-ої Україн
ської протппанцерної брига
ди, якою командував сл. н. 
полковник (пізніше гене
рал) Петро Дяченко. Ця 
бригада входила до складу 
Української Національної 
Армії під командою геншта
бу генерала - полковника II. 
ЦІаядрука, до складу якої 
входила і 1-ша УД .Гали
чина". 

За участь у визвольній бо
ротьбі в Армії УНР.– бл. п. 
майора Миколу Старовійта 
нагороджено Орденом ,,За
лізного Хреста", т а к о ж 

В Балтиморі виступив хор „Гомін" 
з 'Канади 

Старовійт 
12 - 1898 - 3 - 3 -1973) 

Хрестом Симона Петлюри, 
Воєнним Хрестом і відзна
кою ,,Хреста Залізного Стрі
льця". 

Заходами рідного брата, 
громадсько - суспільного ді
яча в Лос Анджелесі Гліба 
Старовійта тлінні останки 
покійного Миколи Старо
війта з Лос Анджелесу пере
везено до Бавнд Бруку, де 
10-го березня ц. p., о 12-ій 
год. дня після Заупокійної 
Служби Божої поховано на 
Українському Православно
му цвинтарі при участі пред
ставників комбатантських 
організацій: голови Орден
ської Ради Залізного Хрес– 
о. майора В. Біловщука, Ли– 

19-го травня ц. р. шість 
канадських автобусів зі зо
лотими великими написами 
на синіх полотнищах анг
лійською мовою „Поклін Т. 
Шевченкові з нагоди 25-літ– 
тя відновлення СУМ-у в Ст. 
Кетеринс", прямували аме
риканськими гайвеямн до 
столиці ЗСА, Вашингтону. 

У Балтиморі під Домом 
Української Молоді з авто
бусів вийшло 275 осіб; це 
були члени хору, оркестри, 
танцювальної групи, юні су– 
мівці, виховники і члени уп
рав на чолі з головами СУ
М-у М. Кобилецькнм зі Ст. 
Кетерннсу і Саламоном з Ве– 
лланду. їх привітали члени 
Визвольного Фронгу Балти
мору і попросили до Дому 
Української Молоді на від
починок і вечерю. Після ве
чері і різних милих несподі
ванок, (бо деякі знайомі, чи 
навіть односельчани не ба
чились 20, а то й ЗО років), 
місцеві українські родини 
забрали майже всіх гостей 
до своїх домів на нічліг. 

На другий день о 9-ій год. 
ранку канадські гості знову 
зібрались в Домі Українсь
кої Молоді, де по розпоря
дження траяспортового, Ми
коли Кобилецького посідали 
до автобусів та в аспеті мо
лодих внховнвків Ю СУМА 
з Балтимору вирушили до 
Вашингтону. Там під пам'ят
ником Т. Шевченка їх зно
ву привітали місцеві україн– 

царя Ордену Залізного Хре– | ські делегації з прапорами о– 
рганізацій, і викинуючя точ
ки програми, віддали поклін 
Тарасові Шевченкові. Відтак 
оглянули важливіші місця 
столиці, та над вечером по
вернулися до Балтимору. 

Тут о 6-ій год вечора, в 
театральній залі при като–' 
лицькій щколі „Сакрет.гврт" 

ста о. полковника В. Задо– 
яного, о. пполк. Дм. Баку– 
ма — голови Збірної Станц
ій СУВА в Ню Иорку і о. 
сотника. Юрія Тамарського 
представника від ОбВУА у 
Ню Иорку. а також інших 
організацій. 

Похоронні обряди довер
шив настоятель УПЦеркви– 
Пам'ятиика св. Андрія в 
Бавнд Бруку митроф. прот. 
о. Павло Фалько при співу
часті митр. прот. о. 1. Шпа– 
ченка та диригента проф. І. 
Паливоди. Над відкритою 
могилою на цвинтарі про
щав Покійного від імени Ли
царів Залізного Хреста у– 
часник Першого Зимового 
Походу полковник В. Задо– 
лнннй. 

Під час трапези спогадами 
вшанували Покійного Ли-т 
царя - побратима по зброї: 
ООТІШК fcO, Тамарськнй від 
ОбВУА і пполк. Дм. Бакум 
під імені вояків 3-ої Залізної 
дивізії Армії УНР та Збірної 
Станиці СУВА, а брат По
кійного Гліб Старовійт зга
дав кількі епізодів Із визво
льної боротьби покійного 
брата Миколи. На закінчен
ня трапези о. Павло Фалько 
відзначив патріотичним сло
вом заслуги Покійного Ли
царя Миколи Старовійта пе
ред Україною. 

Відійшов у вічність один 
із учасників 2-их Зимових 
Походів Армії УНР, Першо
го Легендарного й героїчно
го 1919-1920 pp. і Другого 
трагічного, що закінчився в 
Листопаді І921 року розстрі
лом 359 Лицарів під База
ром, які своєю кров'ю писа
ли невмирущі сторінки Ак
тів 22-го Січня 1918-1919 pp. 
про Незалежність і Собор
ність Української Держави– 
Української Народної Рес
публіки, про яких писав Го
ловний Отаман Військ і 
Фльоти Української Народ
ної Республіки св. п. Снмон 
Петлюра в пам'ять Поляг– 
лих за Державність так: ,.В І 
день свята української дер
жав ности встають перело
мною постаті лицарів і му
чеників великої Ідеї ..Тих, 
що створили спільним чи
ном свого життя найкращу 
легенду - легенду оружної 
боротьби її за своє право жи
ти вільно і державно - неза
лежно", ,.Тнх, хто заслужив 
право на те, щоб стати неза
бутнім в історії України" . . . 

Микола Старовійт осиро– 
j тив рідного брата Гліба Ста

ровійта. теж учасника виз
вольної боротьби в повстан
ських Загонах, його дружи
ну Марію Старовійт, ближ
чу й дальшу родину в Ук
раїні та побратимів по зброї 
з Армії УНР. 

Дмитро Бакум 

відбувся гостинний концерт. 
Заля була в щ е р т ь ви
повнена українськими і аме
риканськими глядачами. Це, 
мабуть, вперше в історії ук
раїнського Балтимору, гля
дачі бачили величавий мі
шаний хор в числі около 
сотні осіб в дуже гарних на
родних строях і велику ор
кестру, що пригравала до 
пісень. І, мабуть, вперше ба– 
лтнморці побачили таку ве
лику юнацьку танцювальну 
групу, яка свої танці переп
літала з хором і оркестрою-

в одну велику цілість. Прог
раму присвячено в честь Т. 
Шевченка і в честь 25-ліття 
СУМ-у в Ст. Кетеринсі і точ
ки були виконані з надзви
чайною красою, за що за
хоплена публіка нагороджу
вала грімкими оплесками. 

Перед закінченням кон
церту вийшов голова конце– 
ртового комітету Степан Ва
силів, та подякував балтя– 
морцям за численну участв, 
а членам СУМА і ОЧСУ at 
дводнепну щиру гостинність. 
Відтак до нього приступив 
голова місцевого осередку 
СУМА, Теодор Кузьмів з 
двома маленькими юначка
ми що тримали квіти в ру
ках і в імені осередку СУ
МА Балтимор, склав привіт 
і побажання з нагоди 25-літ
тя СУМ-у у Ст. Кетеринсі. 
Він закінчив словами: „Хай 
Бог дозволить вже на 30-літ– 
тя віддати поклін Т. Шев
ченкові на могилі в Каневі 
у вільній Україні". Опісля 
юначка, Ліда Войтович дек
ламувала вірш „Ви Шевче
нкові поклін зложили", пе
редаючи п. Васнлеву букет 
квітів. Друга юначка Дарця 
Тнмюк приступила до дири
гента Остапа Врезденя, та 
сказавши віршик т а к о ж 
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„СОЮЗІВНА" 
О С Е Л Я 

УКРАЇНСЬКОГО Н А Р О Д Н О Г О СОЮЗУ 
в КЕРГОНКООНІ, Н. IL 

приймає вписи дітей 
у віці від 7 до 11 років 

: і : 

- - pa - -

дитячу ос^лю 
яка триватиме 

для хлогацв - :! J 

від 15-го л и п н я — 4 серпня 1973 року 
Прошу прийняти сила/доньку' до Дитячого Табору на 

тижні, починаючи від до 
Ім'я табороояка Чи член УНС? 

Адреса 

Телефон 
Дата народження Вас 

І Рік у школі . 

По ближчі інформації та за аплікаціями д о ви
повнення, п р о ш у зголошуватись на адресу: 

UKRAINIAN NATIONAL ASSOCIATION ESTATE 
Kerhonksoti, N.Y. 12446 TeL (914 ) 626-5641 

)IXXXXXXXXXIXXXXIXXXXXIXXIXXXXXXXXXXXXXXXXTXX 

„АМЕРИКАНКА" 
П'сса д л я молоді в трьох діях з епілогом 

Марії Струтинської 
Мажіїн дістати в авторки, идрета: 

911 Н. Фреігк-ihi Ст., апартмент 113 
Філадельфію. Па. Н)!”ЇЗ 

ІГ.иа 1 дол. 50 Ц. і пересилкою 

?J 
Я 

1 ШЧ ЧЕРЕЗ ОДНУ ШПАЛЬТУ 
за культурні імпрези (академії, посмертні згад
ки, розшуки, подяки) J2.00 

1 ПІЧ ЧЕРЕЗ ОДНУ ПЛХАЛЬТУ 
за приватні концерти, бнзяесові оголошення 
(забави, фестиня, пікніки, бенкети, банки, про
даж домів 1 т. д.) 1—! 

ОГОЛОШЕННЯ ЧЕРЕЗ 8 ШПАЛЬТ (ціла сторін– 

за Іяч за кожного рода оголошення. 
ВИГОТОВЛЕННЯ КЛППЕ на одну шпальту 
ВИГОТОВЛЕННЯ КЛІШЕ на дві шпальти 

13.00 

J3.00 

84.75 
56.50 

О Г О Л О Ш Е Н Н Я Н А Ч Е Р Г О В Е ЧИСЛО (2 Д Н І 
П Е Р Е Д П О Я В О Ю ) ПРИЙМАЄТГЬСЯ ТІЛЬКИ 

Д О 12-ої Г О Д И Н И Д Н Я . 

ПОВІДОМЛЯЄТЬСЯ всі організації , установи і 
поодинокі особи, які довгують з а оголошення, 
що адміністрація б у д е змушена відкинути чер
гове оголошення, доки не будуть вирівняні по

передні рахунки. 

НОВА ЗЕЛАНДІЯ 
ЗЛТІСНЮЄ ЗВ'ЯЗКИ 

З С С С Р 
Веллінгтон. — Тут поін

формовано, що для поширен
ня зв'язків між СССР та Но
вою Зеляидісю, місія СССР 
в Новій Зеляндії буде під
вищена до статусу посольст
ва. Одночасно уряд Нової 
Зеляндії повідомив, що до 
кінця цього року він відкрив 
в Москві посольство Нової 
ЗеЛЯНДІЇ. ; 

ЮГОСЛАВСЬКІ 
КОМУНІСТИ ВІДВІДАЛИ 

МОСКВУ 

У дорозі з відвідинами на 
Кубу делегація Союзу Ка. 
муністів Югославії відвідала 
19 червня Москву, де відбу
ла наряди з представниками 
ЦК КПСС. Делегацію очо
лював С. Доланец, секретар 
Виконавчого комітету СКЮ, 
сподіваний наступник Тіта. 

подала квіти диригентові. 
Від місцевого Відділу ООЧ– 
СУ склали привіти: голова 
К.Вабяк, а від хору ООЧСУ 
в Балтиморі — диригент М. 
Кормелюк. Він не тільки по 
днвляв виконавців, а переду
сім ; з великим призванням 
висловився про диригента 
мішаного хору „Гомін", Ос
тапа Врезденя і балетманст– 
рів п-ва Трусь, що підгото
вили танцювальну г р у п у 
„Веселка". 

Андрій Чорний в імені, і 
Батьківського комітету ЮС– 
УМА, і в імені спеціяльно 
створеного комітету в справі 
цього гостинного приїзду 
Канади, дякував виконав
цям і глядачам, а передусім 
членам ООЧСУ і СУМА за 
піддержку і за успіх на гос
подарчому полі, особливо— 
М. Монастирській і жіночій 
секції за куховарство і доб– 
гяг сприйняття дорогих гостей 
з Канади. 

Відтак відспівано „Ще не 
вмерла Україна", і всі розій
шлися на відпочинок. 

В понеділок 21-го травня 
о 8-ій год. ранку біля Дому 
Української Молоді канадсь
кі гості попрощалися з бал– 
тиморською громадою. За
лунав свисток, команда, ене
ргійного головв М. Кобиле
цького, Ь вони помчали на 
північ. 

П. К - ів 

a H E L P W A N T E D H A L E О 

' П О Ш У К У Є М О 

МОЛОДОГО хлопця 
до прапД або 3-4 год. денно. 

NORM ENAMEL ART 
GALLERY 

IS East 7th St. (bet. 2-8 Ave,) 
New York, N.Y. 10008 

Тол.: 982-1600 

ДОСВІДЧЕНИЙ 
ДРУКАР 

Побажане знання німецької 
1 слов'янських мов. 

Положення в Брухлтгі 
Call Mr. 0vaness ian, 

522-7503 

М'ЯСАРІ - ПОЗЯЧНИКІІ 
І д о Н А У К И 

Голоснтігоь: 
LEWIS MOLMAN CORP. 

418 West 14th Street 
NEW YORK CITY 

ВІДІЙШЛИ ВІД НАС 
ПЕТРО ИАЗАИЙПЇУК, член 

УНС Вїдд. 117 Тчва Запор. 
Січ в Ню Норку, Н. EL, помер 
4-го лютого 1973 р. на 76 р. 
ж. Нар. и с Семеківцях, сов. 
Колонка, Україна 1 став чле
нам УНС в 1930 р. Полишив 
у смутку дружину Олену, до
чок: Марію 1 Аішу, синя Ан
дрія, 10 внуків і родшгу. По
хорон лДОунса на ідеян-гарі 
Mt. Olivet. 

Вічна Йому Пам'ять! 
Анна Басараб, секр. 

АНАСТАЗІЯ ЧУЧМАН, член
на УНС Відд. 221 Б-ва св. 
Степана в Чикаго, Ілл, по– 

Різне 
ПОШУКУЄТЬСЯ 
ДЖЕШТОРА 

до 50 родинного дому s Асто– 
ріі, Н. И. Помешкання з З'А 

кімнати плюс платня. 
Тел.: (212) 228-7978 

ІДХХІХХХХХІІІІІІХИХХХ 
ІЕ ТРЕБІ 

ДОВГО 
и ЧЕШИ 

ЗАШИЙТЕ ЩИ СЬОГОДНІ 

З І Л Л Я 
J. MILLER'S PURE HERB 

COMPOUND g 6, 
а вже за кілька годин, а най
дальше слідуючого дня почу

єтесь липне. 
Це зілля ділас дуже скоро І 

в дуже помічне в слідуючая 
недугах: кваси нсолудка, за
пір, пестравніоть, гази, відбн– 
ваїшя, завороти голова; біль у 
крюках і Інші недомагання. 

Ціан одної пачка 810.00, а 
якщо хочете д л я своїх 
приятелів, тоді 2 пачка 
тільки — 115.00. 

Якаю Ви везадоволеяі про
тягом 34-48 годна, зверніть 
пачку, а гроші будуть Вам 
еейчас повернені. 

Пишіть зараз, долучуючв 
чек або мові ордер на адресу: 

THE /MILLER CO., WC7 
Dpt. 41 

790 Broad Street, Newark, N J 
X.XXXXXXXXXXXXTTXX 

мерла 8 лютого 1978 p. pa 6S 
p. a^ Hap. as Дрогоасндь, пов. 
ilaopsa, Україна і стала член
ною УНС 1950 р. Полішшла 
в смутку доньку Ірану та 8 
внуків. Похорон відбувся 
12 лютого д. р. на пвнмгарі 
св. Мнколая а Чнкаґо, Ілл. 

В9ЧЯН їй Пам'ять! 
Т. Шпіхула, секр. 

МИХАЙЛО ГВАИЧУК, член 
УНС Відд. 808 В-ва св. Іва
на Хрестителя в Smithmill, 
Pa,, номер 27 січня 1973 р. 
на 68 р. ж. Нар. a Smoke Run, 
Ра„ і став членом УНІС в 1929 
р. Полишив у смутку 5 ено
тер. Похорон відбувся 80 січ
ня 1978 р. яа пмшнтярД св, 
Марії s Barney, Pa. 

Нічна Йому Пам'ять! 
Анна Заоаорська, секр. 

т ^ т т г т т т і Т Т Т І І і Г І І Н Х Г 
Українське Ввснлкове Бюро 

ROMAN PARCEL SERVICE 
141 2nd Ave., New Xork СПу 

TeL: (212) 475-7480 
ВИСИЛАЄ ПАЧКИ З ОДЯ
ГОМ І ХАРЧАМИ В”УМРАІ– 
ИУ, І^ДО СЮСТ. ОЛйлрло на 
складі асе потрїЯне ,до вяміл– 
кнДІоснласмо такобк, 14\ШЛ, 
МОТОІПИ^'И, ХО-ЯЧ)ДЬТІГ 
ННКИ І ТЕЛВВОЗОІРИ, !РУВ– 
ЯЩЯ ipaiTIWWKATH Урядо
ві години: віх пояел,до п”ят– 
няці 8:30-6:00 иеч.. в 
8:30-5:00. В НРІДЧЛІ ВІД І 
до 2-го вересня 1978 року 

закрито. 

MALE ft FEMALE 

ОПЕ!РЕНТОРИ, -КИ 
Досвід при машинах до шит
тя. Праця в нояШ охолоджу

ваній фабриці. Голоснтнсь: 
8806 48га Ave, Long Island City 
fad floor TeL: 78-І-2044 

SUPERWTENDENT 
Newer Garden apartment. Ber
gen County. Ambitious. Sober 
MEN/WIFE Team. Personable 
With people. Experience In 
minor plumbing, beating, elect
rical repairs. Salary plus Sy2 

room-apt. 
ОвП (201) 841-6256 

9 AM to б PM 

Купуйте 9 підприємствам, 

які оголошуються 

m ЖбоЛові"г 

CABINET MAKERS 
WOODWORKERS 

Machine men, bench men, as-
samblers. wood f iniahers, steady 
job, good working conditions. 
PLY, 68 3th Ave., Hawthorne, 
NJ . (201) 427-7667 

ПОДРУЖЖІ 
s зрілому віці, до заряду ПО
СІЛОСТІ на провій., досвід злек– 
трнч. приладд., жінка до пра
ці на кілька годин ям господи
ня. Комбінована платня 5500.00 
на місяць, з мешканеакм прн– 

миценням для родинні Всі 
,уідог1днення.н' . 

Тел.: (212) 68S-6S44 
Кеагпу, `SJ. 

ДО ВИНАИМЗС . 
З ( Т Р И ) ІСОІНАТІІ 

лазничка і веранда, ̀  з огрі
ванням, електрикою,' газом 1 
парячою водою. По ішрормації 

Тел. 997-35СИ) 

REAL ESTATE 5? 

ХОЧЕТЕ ПРОД.^ТИ 
АБО КУПИТИ 

БУДИНОК, ВИЗНЕС. ЗЕМЛЮ 
звертайтеся до . 

УКРАЇНСЬКОЇ 4Н0РОШ 
QEMINI REAL ISTATE ОО. 

98 — Second Avenue 
New York, N.Y. TeL: 477-6400 

ПРОДАВЦІ 
мужчини і жінки 

Загально рідома компанія. 
Ноптукувгплатних представ
ників для обслуги україн
ської громади. Початкова 
платня до 800.00 дол. в мі
сяць ` -Н”'Яествп.' яідвяпткн. 
Аигл. мова конечна. Прошу 

Тел. Mr. GILL 
(212 ) Х О 5-4922 

An equal opportunity 
e'mployer. 

ВАКАЦП" ТГч ” f 

WIREMEN/ASSEMBLS?S 
Heavy experience necessary. 

Complex schematics. 
GOOD PAY 

Excellent Company benefits. 
.Precision Automation Corp. 
Ijocmt AVA, Roselandj `SJ. 

(301) CA 6-6000 
An equal opportunity employer 

E L E C T r a C I A N - A 
Cipable of construction wtring, 
m-ichlne wiring, panel wiring. 
Some knowledge of numerical 
control traubleachootlng desir
able. Advanced electrical train
ing preferred. Good pay. Excel

lent Company benefits. 
Precision Automation Corp. 
Ixxmst Ave, Rowland, N-J. 

(201) OA 6-6000 
An equal opportunity employer 

l 

і ; ` ООКІїЧН 
. - ' . - -: .'J -

і uli' 't - У Я -
v j У.(. . ВІЛЛЯ 

9 МОРСЯЬЩ,КУІШЛЇ '̂Н1 

m ГАРЯЧИЙ гаоок 
Ф Д О Б І Р Н Е ТОВАРИСТВО. 

5711 Padfic Avenue 
WHJ)WOOD CREST, N. J. 

Просвгтн ООНФ або Н А Д Ю 
(609) ЖКМОоЧ 

Vailsburg І So. Orange ' 

і-родішнші даі 
2 y2 пов. колоніял, вел. модер. 
кухня з машиною до посуди, 
вітальня і їдальня (paneled) 
3 коминком, 4 спальні, викінч. 
піддашшя 1 підвал, олкш. вік
на, окремо гараж на 2 автв. 
Всі кімнати свіжо підновлені 1 

відмальовані 
Тел: 872-1708' 

Н Funeral Directors || 
Theodore WOLrNNW^nc. 

Директор 
Похоронного Заведеква 

128 East 7th Street 
NJBW YORK, N-Y. lOif i , 

TeL: QR 5-1487 ' 
СОЩДНА ОБСЛУГИ 

ВАКАЗПИНА ОСЕЛЯ 
БІЛИЙ ДОІ - WHITE HOUSE 

ACCORD, N.Y. 
4 милі від Союзпяш, мав до виваяму кімнати з кухнею, 
ледДвкою 1 дазничкоіо, housekeeping, великий фільтрова
ний басейн, ліс, поляна, річка. Вняаямавмо також кімна

ти на нічліги. По інформації ввертатись , 

STEFANIA KRYISTTCKA 
WHITE HOUSE, ACCORD, N.Y. 12404 
Тел. (914) 626-asll або (516) 606-1558 

Також є до винаиму ОСХБНИН ЩОЛ'— 4 спальні, їдаль
ня, кухня, лазничка, велика ошклена веранда. Може 

бути на 2 родини. 

ПЕТРО ЯРЕМА 
Займається Похорояамж. 
в BRONX/ BROOgbYW, 

NBJW YORB; І О К ^ Л И В Д Х 

К О Н Т Р О Л Ь О В А Я А . 
TBlMIIEPATЗrgALt',,, 

РЕТЕИ JAHEMfcT; 
129 EAST 7th STREET 

NEW YORK, N.Y. 
ORegon 4-2568 

- ^ - B S 
t"4 

SINKOWSKY 
FUNERAL SERVICE 

8862 Boston Bd. 
NEW YORK, N.Y. 10461 

Tbl.1 Ш-9Ю 
Директор ИОСИФ 

С Е Н К О В С Ь К И Н 

^ t 

Заиїдув 
хорояіа а каплицях, 
ясенах в кожнім 
міста. Похорони -

МУЯ.̂ І-ТТТГГ ЦІяаХ. 

У НАІІПИ КНИГАРШ МОЖНА НАБУТИ: 

Валентин Сімянціе: 
Оя^дентсьігі Часи ^3.00 
Спогади Богданівця ^1.00 

SVOBODA 

81-83 Grcnd Street 

КОВАЛЬЧИН 
FUNERAL HOME 

Completely 
AIR CONDITIONED 

Займається Похоронами 
в стеаті NEW JERSBY. 

Щпя приступні дна Bdx. 
Обслуга чесна ft mrtUpanaw 
У випадку смутку а родині, 
кличте, ах в день, таж 1 

а ночі 

WILLIAM R 
RASLOWSKY, Managef 

129 Grand Street 
(cor. Warren Street) 

Jersey City, N.J, 0 7 3 W 
HEnderson 4-5131 

MALE A FEMALE 

АВТОБУСОВІ ВОДІЇ 
ЗарІГ.ок понад 8200 на тиждень для Transport 
of New Jemey. 5 днів в тижні, вакації, платпі 
свята, ве.тина котшаяійііа пенсія — Blue Croae 

Blue Shield. .Можлииіогь овертаялмв. 
Голоснтнсь лід понед. до л'ятішці 8:80 р. до 8 
по пол. Emplojiiient Office, 180 Boyden Avenne, 
ЗІаі)Іеиоо(І, New Jersey. 

An Equal Opportunity Employer M / P 

TNJ THANSPOHT OF NEW JERSEY 
Другий світанок зринає 

над оселею лікуючих му
жів, але у „Домі Момбая" 
ноги Тарзана далі спаралі
зовані , . , 

Ми вживаємо трьох ,.ма– 
таматі" на твоїй слині, дру
же Тарзане, а ти говориш, 
що твої ноги все ще мертві... 

Можливо, ЩО Я ждав за

довго, Момбаю, після того, 
як злі люди вкололи мене 
поганим ліком, — заки я 
прийшов до вас за допомо
гою! 

Маємо ще один ,,матама– 
ті", що залишився, ^кщо вів 
заведе, то ти BHKJBBV завт
ра небесну машину, щоб за^ 
брала тебе до Момбуззі, 


